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INSTRUÇÕES PARA A EMISSÃO DA 

GUIA SINDICAL 
 

Acesse o Site: www.sindiquim.org.br 

Localize na página inicial do site a 

imagem abaixo, clique nela e 

leia as instruções: 

 

 
INSTRUÇÕES 
 

REMESSA GERAL Nº 02/2020. 

 

Para dúvidas: 51 3331.5200 

e-mail:sindiquim-rs@sindiquim.org.br  

 

Assim, com força e união, 

vamos atingir nossos objetivos 

e contamos, como sempre, 

com o engajamento dos 

senhores no recolhimento 

desta contribuição sindical 

para manter nossa estrutura 

de apoio, promoção e defesa 

dos interesses das indústrias 

químicas.  Além disso, cientes 

do momento de dificuldades 

de nosso segmento e caso 

necessário, nos colocamos à 

disposição para negociarmos 

o recolhimento de tal 

contribuição, pois o que mais 

importa nesse momento é a 

união de todos com um único 

objetivo, o crescimento da 

indústria química gaúcha.  

 Alteração no 
cronograma: Publicada 
portaria com novas datas 
de obrigatoriedade 
O Secretário Especial de 
Previdência e Trabalho 
publicou nesta terça-feira, dia 
24/12, a Portaria nº 1.419, que 
traz o novo calendário de 
obrigatoriedade do eSocial. 
 

Circular Economy 
O modelo econômico linear, 
baseado na extração de 
matéria prima, 
transformação, uso e 
descarte de resíduos está 
chegando ao seu limite. A 
Economia Circular surge 
como uma alternativa.   

Entenda mais: Vídeo 
 

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.com,  

através do formulário 

abaixo: 

CONSULTA TRIBUTÁRIA 

Polo Integrado 

de Química: 

Do sonho à 

realidade 
  

Com objetivo de 

fortalecer a indústria 

química gaúcha por 

meio da união de 

recursos e esforços 

para dar viabilidade 

a mais investimentos 

no RS, diante da 

existência de 

infraestrutura que 

facilita a 

concentração de 

indústrias químicas 

em um mesmo local 

e região, foi criado o  

Polo Integrado de 

Química, uma 

realidade agora 

consolidada e à 

disposição para se 

investir em nosso 

Estado. 

 

Hoje o setor químico 

já é o terceiro maior 

do Rio Grande do 

Sul, com perspectiva 

de crescimento 

exponencial com a 

implantação do Polo 

Integrado de 

Química em 

Montenegro.  

 

Entre em contato 

com o SINDIQUIM/RS 

e saiba como investir 

no empreendimento: 

(51) 3331.5200 
Sindiquim-rs@sindiquim.org.br  
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