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RS firma parceria
para a criação do
Polo Integrado de
Química de
Montenegro e
Triunfo

INSTRUÇÕES PARA A EMISSÃO DA
GUIA SINDICAL
1º Acesse o Site: www.sindiquim.org.br
2º Localize na página inicial do site
a imagem abaixo, clique nela e
leia as instruções:

O governo do Rio Grande do
Sul assinou um protocolo de
intenções para criar o Polo
Integrado

de

Química

de

Montenegro e Triunfo com as
prefeituras das duas cidades,
o

Comitê

Industrial

de
dos

(Cofitm),

o

Fomento
Municípios

Sindicato

das

Indústrias Químicas do Estado
do

Rio

Grande

do

Sul

(Sindiquim) e o Comitê de
Fomento Industrial do Polo
Petroquímico (COFIP), no dia
18 de dezembro de 2018. O
objetivo

é

fortalecer

a

indústria química por meio de
união de recursos e esforços
para dar visibilidade ao Polo
Integrado,
existência

diante
da

da

infraestrutura

que facilita a concentração
de indústrias químicas em um
mesmo local e região. O setor
químico já é o terceiro maior
do Rio Grande do Sul com um
faturamento de quase R$ 76
bilhões por ano e gera 59 mil
empregos diretos, conforme
dados

da

Secretaria

do

Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia (Sdcet).

A implantação de um polo
químico
sendo

regional
debatida

2017.
Fone: ABIQUIM

vem
desde

3º Informe o CNPJ da sua empresa.
4º Selecione o EXERCÍCIO (ANO).
5º Clique no Botão “Emitir Guia”.
6º Verifique os dados que estão no
Site, e altere os campos que
estiverem com os dados
diferentes.
7º Informe o CAPITAL SOCIAL e
clique no botão: “Emitir Guia” :
conforme a tabela em anexo:
REMESSA GERAL Nº 02/2019.
8º Clique no Botão: “Imprimir Guia”.
Para dúvidas: 51 3331.5200
ou pelo e-mail: sindiquimrs@sindiquim.org.br

CURSO DE GESTÃO
DE VENDAS EM
MARÇO/2019
OBJETIVO:
Desenvolver
competências para a gestão
estratégica
de
vendas,
desenvolvimento
de
competências,
de
planejamento, organização,
liderança e negociação.
Avaliar e aplicar estratégias
de marketing e vendas.
CONTEÚDO:
Fundamentos
da
administração;
Análise financeira básica;
Gestão e liderança de equipes
de vendas;
Remuneração estratégica em
vendas;
Administração estratégica
de vendas;
Marketing estratégico;
Marketing digital;
Negociação;
Empreendedorismo/inovaçã
o;
Tecnologia e transformação
digital em vendas. Todos os
módulos são de 8h
O SINDIQUIM/RS e a
FEEVALE formaram uma
parceria para oferecer o
curso de Gestão de Vendas,
com valores bem atrativos,
às indústrias químicas do RS.
Visando alavancar as vendas
e o crescimento de nosso
segmento. INSCRIÇÕES
Dúvidas: (51) 3586.8800
ramal/9070

Assim como os contribuintes precisam
declarar sua renda anualmente, os
usuários de recursos hídricos da União
com outorga de direito de uso precisam
informar, durante o mês de janeiro, os
volumes mensais de água utilizados no
ano anterior. Para isso, é preciso
preencher a Declaração Anual de Uso de
Recursos Hídricos (DAURH) no Sistema
Federal de Regulação de Uso (REGLA), da
Agência Nacional de Águas (ANA), até 31
leonardocastelhano@feevale.br
de janeiro de cada ano. ANA

