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SINDIQUIM/RS Mais
uma vez na busca de
benefícios ao segmento
químico, 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.
A
seguir,
encaminhamos
um
breve questionário, com
três perguntas objetivas
e respostas através da
imagem abaixo, para
otimizarmos os produtos
a serem disponibilizados
previstos
nessa
parceria.
Maiores
informações pelo fone
(51) 3331.5200 ou email
sindiquimrs@sindiquim.org.br.

O estudo “Um outro futuro é
possível”, da Abiquim e Deloitte,
também aponta os motivos que
levaram à queda da produção da
indústria química brasileira, entre
eles: ambiente de negócios de
baixa competitividade, alto custo
das matérias-primas básicas e falta
de contratos de longo prazo, alto
custo de energia, custos logísticos
e custos burocráticos elevados.
Fonte: Estudo Um Outro Futuro é Possível
ABIQUIM

FCE Cosmetique proporcionará a você
uma visitação otimizada e completa!
Em um setor com tamanha importância e
bons índices anuais de crescimento, a busca
por inovação é constante e acirrada. Com
tantos avanços alcançados por meio de
estudos e anos de pesquisa, as matériasprimas também ganharam a companhia de
outros segmentos da indústria na busca por
inovação para oferecer novidades ao
consumidor final. Mais do que um evento com
insumos, você encontrará o verdadeiro valor
para a criação de um novo produto, pois
somente em um local com todos os
segmentos é possível ter uma visão 360° do
mercado e conhecer, a fundo, as tendências
de cada um deles.A FCE Cosmetique 2019,
terá rotas de matéria-prima, embalagens,
entre outros segmentos importantes para o
desenvolvimento de produtos.
CONFIRA OS EXPOSITORES
CREDENCIE-SE

Com intuito de promover maior
interação da Indústria Química e
Petroquímica e
especialistas
acadêmicos, a programação é
baseada
nas
demandas
encaminhadas pelas indústrias,
para apresentações de soluções.
Por se tratar de uma temática
relacionada ao eixo Cooperação
Indústria + Universidade + Startup,
o CITEC está apoiando esta
iniciativa, juntamente com o
SINDIQUIM/RS.
Como participar do AIMday
UFRGS? Membros da cadeia da
indústria química e petroquímica
podem cadastrar questões sobre
os desafios relacionados aos setor
para
no
dia
do
evento,
participarem de rodadas de
discussão com pesquisadores da
UFRGS.
Cadastre suas questões AQUI
até
o
dia
30/04.
Mais informações sobre o
AIMday UFRGS estão no site:
http://bit.ly/AIMdayIQ
Dúvidas? Entre em contato pelo email
inovacao@ufrgs.br
ou
telefone (51) 3308-4234

