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Déficit em
produtos
químicos
cresce 10,2%
até agosto e
deverá somar
mais de US$
32 bi em 2019

-Apoio da Prefeitura
Municipal de Montenegro:
serviços de terraplenagem;
-Mobilidade- sistema de
transporte consolidado.

Apesar do cenário
econômico
ainda
estável, marcado pela
recente forte alta
cambial, e em meio à
guerra
comercial
entre Estados Unidos
e China, que poderá
colocar a economia
mundial
em
um
cenário
de
estagnação,
as
importações
de
produtos químicos até
o final do ano deverão
ser
recorde
e
superiores a US$ 32
bilhões...
(Leia
a
matéria
completa).
Fonte: ABIQUIM

Os progressivos sinais de
escassez da água em todo
o planeta mostram que
reduzir o consumo e
combater a poluição são
questões de sobrevivência.
A discussão sobre o
assunto
é
mundial.
Participe

AGENDA
SINDIQUIM/RS
Reunião:
Comitê
Técnico de Saúde,
Segurança e Meio
Ambiente - 10 de
outubro de 2019 –
14h às 17h, em nossa
Sede.
PARCERIA:
SINDIQUIM/ ABIQUIM

CONHECENDO A
SEMANA
INTERAMERICANA E
ESTADUAL DA ÁGUA

-Lotes de variados tamanhos;
-Fontes de energia;
-SITEL – Sistema Integrado de Tratamento
de Efluentes Líquidos;
-Terminal Hidroviário SANTA CLARA;
-Proximidade com complexo
petroquímico;
-Distrito de Serviços – área vizinha com 66
lotes destinados a empresas prestadoras
de serviços;
-Ampla malha viária;
-COFIP- Comitê de Fomento Industrial do
Polo;
-CIT – Centro Integrado de Treinamento;
-FUNDOPEM/RS e INTEGRAR/RS –
incentivos financeiros;

Se
o
licenciamento
ambiental pudesse ser
realizado em todo o País
com um prazo nacional ao
invés de prazos diferentes
em cada estado (BA prazo
de 4 anos, SP prazo de 2
anos e demais estados
prazo de 4 anos), o setor
que investe US$ 64,10
milhões
no
processo
passaria a investir US$
16,5 bilhões ao ano.
ABIQUIM
*Fonte: site da campanha
“Desburocratize a Química”

