
 

SINDIQUIM - RS  

 30  de JUNHO 2020  

 

BOLETIM ELETRÔNICO  

 

Ano 6 Edição 143  

 

Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul – Rua, Santa Catarina, 40 Sala 906, 9º and. CEP 91030-330, POA/RS. 

Telefone (51) 3331-5200, E-mail: sindiquim-rs@sindiquim.org.br  –  site: www.sindiquim.org.br  
 

      

 

 

   

 
   

 

 

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 das 
indústrias químicas acima, no dia 07 de julho, 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. Para marcar o Dia do Químico e evidenciar a 
importância dos produtos químicos no combate a COVID-19, serão 
doadas cerca de 5 toneladas de produtos. 
 

 

AGENDA JULHO 2020 
 

Reunião do Comitê Técnico de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente: - 09 de julho de 2020 – 14h às 16h. 
 

A reunião será de forma virtual, para acessar, solicite o link 
através do e-mail sindiquim-rs@sindiquim.org.br  
 
 

SINDIQUIM/RS reúne 

academia e indústria para 

debater o papel da química 

no bem-estar da sociedade 
O Sindiquim/RS promoveu, no dia 25 
de junho, a live “Há química entre 
nós” com representantes da indústria 
e da academia que debateram sobre a 
capacidade transformadora da 
química. O presidente-executivo da 
Abiquim, Ciro Marino, foi um dos 
participantes da live. Ele destacou a 
importância da química em todos os 
segmentos industriais, o que permitiu 
à indústria continuar operando 
mesmo no cenário de pandemia da 
Covid-19. Marino ainda fez uma 
análise de como poderá ocorrer uma 
realocação das cadeias produtivas em 
todo o mundo. “Com toda esta 
situação da pandemia, nos vemos 
dependentes de produtos da Índia, 
China e Ásia no geral. Seguramente, 
toda forma de produção geográfica 
vai mudar. O Brasil tem petróleo, gás 
natural, energia limpa e bons 
profissionais, tudo para mudar essa 
situação”, explicou.  Também 
participaram da live  o coordenador 
dos Laboratórios Analíticos do Centro 
de Tecnologia e Inovação (CTI) da 
Braskem, em Triunfo (RS), Paulo Cezar 
dos Santos, que destacou a 
importância da química para os 
setores produtivos, incluindo o 
medicinal; o diretor-presidente da 
FAPERGS, professor Odir Dellagostin, 
que destacou a necessidade de 
aumentar a interação entre indústria 
e academia e o trabalho realizado pelo 
Programa Doutor Empreendedor, que 
apoia empreendedores doutores; e a 
engenheira química e diretora da Vital 
Engenharia de Materiais e 
Nanotecnologia, Juliana Hoch, que 
reforçou a necessidade de 
investimentos financeiros em 
pesquisa que foram reduzidos no País. 
A moderação foi feita pela jornalista 
Daniela Sallet.  A live do Sindiquim foi 
organizada em parceria com a 
Braskem. Clique aqui para assistir a 
live “Há química entre nós” ABIQUIM 
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