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Culpa da crise é só da
Petrobras, afirma
presidente-executivo da
Abiquim
O presidente-executivo da
Associação Brasileira da
Indústria Química (Abiquim),
Fernando Figueiredo, culpou
a Petrobras pela crise gerada
com a paralisação de
caminhoneiros no final de
maio. Para ele, a petroleira
fez uma “demonstração de
capitalismo selvagem” ao
implementar
reajustes
diários no preço dos
combustíveis.
Figueiredo
participa de coletiva de
imprensa ao lado de outras
entidades como o Instituto
Aço Brasil e Associação de
Comércio Exterior do Brasil
(AEB). O objetivo das
entidades é apontar os
prejuízos a serem gerados na
indústria em função da greve
e de mudanças na tributação
implementadas
para
compensar o subsídio ao
preço do diesel.
“A greve foi justa. Eu tenho
certeza que, se alguém
mexesse na renda de vocês da
mesma forma que a política
insana
de
preços
da
Petrobras mexeu com preços
de combustíveis, vocês fariam
greve”, disse Figueiredo a
jornalistas. “A culpa é
exclusivamente da Petrobras,
que não construiu refinarias
que
precisavam
ser
construídas e nos tornou
dependentes da importação
de
combustíveis”,
acrescentou.
Fonte: Revista Exame

No próximo dia 17 de junho, das 9h
às 13h, o SINDIQUIM/RS estará mais
uma vez no Parque da Redenção,
participando das comemorações do
Dia do Químico com outras entidades
da química. Nos anos anteriores, a
promoção foi um sucesso e milhares
de pessoas compareceram ao evento
para receber informações e diversos
brindes doados pelas empresas
associadas ao SINDIQUIM/RS. Filas
se formaram para ganhar amostras de
sabonetes, sabões, produtos de
limpeza, cosméticos, aromatizadores
de ambientes e velas, bonés, camisetas
entre tantas outras lembranças, além
disso, para conhecer melhor a
química. Esta é uma ótima maneira de
divulgar a indústria química gaúcha e
aproximá-la ainda mais de seu
público local. Convidamos a todos
para participarem de mais esta ação
do SINDIQUIM/RS. Facebook

Curso “Gestão de
Processos Industriais
Químicos e
Petroquímicos”
Especialização | 1ª Edição
Proporcionar o conhecimento
das técnicas de gestão de
processos
químicos
e
petroquímicos
em
geral,
através
de
conceitos
contemporâneos de produção,
gestão da qualidade, gestão de
pessoas e normas técnicas
específicas para a área
química e petroquímica.
Inscrições: Até 23 de julho de
2018.
Início das aulas*: 30 de julho
de 2018
Disciplinas: agosto de 2018 a
maio de 2020
Horários: segundas e terçasfeiras das 19h às 22h20min e
sábados das 9h20min às
12h40min.
Local: Câmpus II
Carga horária: 556 horas

AGENDA
JUNHO 2018 – “Química
na Praça” - 17 de junho
de 2018 – 9h às 13h, no
Parque
da
Redenção
Parceira SINDIQUIM /
BRASKEM
JUNHO
2018
–
“Compensa-RS” - 21 de
junho de 2018 – 9h às 10h,
Inscrições
JULHO
2018
–
“Formação de Auditor

Interno do Sassmaq
Rodoviário” – 18 e 19 de
julho de 2018 – 8h30min às
17h30min.
Parceira
SINDIQUIM / ABIQUIM Inscrições

