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18 DE JUNHO – DIA DO QUÍMICO 

O SINDIQUIM/RS, em parceria com a 

BRASKEM, está promovendo esse 

“bate papo” em comemoração ao Dia 

do Químico, através do facebook do 

SINDIQUIM/RS 

 

Escolha de valor, 
compre produtos e 
serviços daqui.  
 

A Assembleia 
Legislativa do Rio 
Grande do Sul convida 
a todos os gaúchos a 
valorizar e apoiar os 
nossos 
empreendedores. É 
preciso união para 
vencer também a crise 
econômica causada 
pela pandemia do 
coronavírus. Faça a sua 
parte e junte-se ao 
movimento Escolha de 
Valor. Assista o vídeo 

 
Projeto de Lei 
idealizado pelo Banco 
de Alimentos da 
FIERGS é aprovado 
 
projeto de lei n° 1194, de 
2020, que regulamenta a 
doação de alimentos 
excedentes por parte de 
supermercados, 
restaurantes e outros 
estabelecimentos foi 
aprovado pelo Senado 
Federal no dia 2 de junho. De 
autoria do senador Fernando 
Collor (Pros-AL), já havia 
passado pelo Senado. 
Segue agora para sanção 
presidencial. 

 

Ação Institucional 
 

O SINDIQUIM, mais 

uma vez, em parceria 

com sua associada 

BRASKEM S/A estão 

promovendo a Ação 

Institucional em alusão 

ao Dia do Químico 

2020. Assim, com a 

participação de 

diversas indústrias 

químicas do RS, no dia 

30 de junho, serão 

doados diversos 

produtos de limpeza e 

higiene pessoal para o 

Governo do Rio 

Grande do Sul, através 

da Defesa Civil, para 

distribuição aos mais 

vulneráveis. Há mais 

de dez anos o 

SINDIQUIM, Juntamente 

com suas Associadas, 

interage com a 

sociedade gaúcha 

através do QUÍMICA 

NA PRAÇA, onde 

chamamos atenção 

para relevância das 

indústrias e dos 

produtos gaúchos. 

Considerando a 

COVID-19, este evento 

foi cancelado, então, 

para marcar o Dia do 

Químico e evidenciar 

a importância dos 

produtos químicos no 

combate ao COVID-

19, faremos tal 

doação. Além disso, 

ocorrerá a Live com 

especialistas em 

pandemia e em 

Química, debatendo o 

tema e a 

essencialidade da 

Indústria Química 

nesse momento. 
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