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Déficit em produtos
químicos, de US$
2,5 bilhões, é
recorde para
meses de janeiro
Valor importado de US$
3,6 bilhões é 13% superior
na
comparação
com
janeiro de 2018.

As
importações
brasileiras de produtos
químicos
totalizaram
US$ 3,6 bilhões em
janeiro de 2019, o que
representa um aumento
de 7,3% na comparação
com dezembro passado
e
de
13%
na
comparação
com
janeiro
de
2018.
Apropriando-se
de
expressiva parcela da
retomada das compras
internas, as importações
mensais em produtos
químicos
têm
sido
superiores a US$ 3
bilhões, desde abril de
2018. Os intermediários
para
fertilizantes
representaram 17,3%
desse total (US$ 618,8
milhões), fazendo desse
grupo de produtos o
mais importado pelo
País no primeiro mês do
ano, com expressivo
aumento, de 57,7% em
relação às importações
desses produtos em
janeiro passado. E de
US$ 30,2 bilhões nos
últimos doze meses
(fevereiro de 2018 a
janeiro de 2019). Fonte:
ABIQUIM.
Leia mais: Déficit

PARCERIA SINDIQUIM/RS
E TOTAL CORRETORA DE
SEGUROS
Mais uma vez na busca de benefícios ao
segmento químico, o SINDIQUIM/RS
formatou uma parceria com a TOTAL
CORRETORA DE SEGUROS para fornecer
às indústrias químicas do Estado diversas
modalidades de seguros com valores e
coberturas diferenciadas, assim como,
para consultas sobre seguros contratados
SEM CUSTO, em breve entraremos em
contato com todos para detalhar os
diferenciais previstos nessa parceria.
Maiores informações pelo fone (51)
3331.5200
ou
e-mail
sindiquimrs@sindiquim.org.br.
WORKSHOP SOBRE
RECONHECIMENTO ISO/IEC 17025
PARA LABORATÓRIOS AMBIENTAIS
- PORTARIA 29/2017 FEPAM

DÚVIDAS
TRIBUTÁRIAS
O SINDIQUIM/RS firmou
parceria com a Naibert
Tributos & Finanças para
esclarecimentos de dúvidas
tributárias. Serão atendidos
os questionamentos de baixa
complexidade SEM CUSTO,
os casos que demandem
parecer, serão ajustados
entre as empresas e a
consultoria.
As
dúvidas
deverão ser enviadas para o
e-mail
sindiquim@rosanaibert.c
om,
através do formulário
abaixo:
CONSULTA TRIBUTÁRIA

REUNIÃO
COMITÊ
TÉCNICO DE SAÚDE,
SEGURANÇA E MEIO
AMBIENTE:
Iniciando as atividades
do Comitê Técnico do
SINDIQUIM/RS,
convidamos a todos
para participarem do
primeiro encontro no
Dia 13 de março de
2019 às 14:00, SEDE DO
SINDIQUIM/RS – Rua
Santa Catarina, 40 sala 906 POA RS.
Informações
(51)
3331.5200 ou e-mail
sindiquim-rs@sindiquim.org.br

