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Participe da campanha 

“SOLIDARIEDADE DÁ QUÍMICA” em 

alusão ao dia do químico e, em 

especial, este ano em 

comemoração aos 80 anos do 

SINDIQUIM, contamos com o 

engajamento de todos para 

alcançarmos o mesmo sucesso de 

campanhas anteriores, 

principalmente, neste momento de 

tantas dificuldades e incertezas. 

Lembrando, a cada real 

depositado por PESSOA FÍSICA o 

SINDIQUIM DOBRARÁ O VALOR que 

será revertido em CESTAS BÁSICAS 

para comunidades carentes.  

 

Com objetivo de 

apoiar e auxiliar as 
empresas na 

adequação à LGPD – 
Lei Geral de Proteção 

de Dados, que 
entrou em vigor em 

setembro/2020, o 
SINDIQUIM firmou 

parceria com a 
Escritoriomovel, para 

implantação da 
LGPD, que une 

conhecimento 
técnico, segurança 

da informação, 
processos de 
negócios e sistemas.  

As empresas terão 
direito a uma 

mentoria prévia de 2 
horas, sem custo, 
para orientar sobre a 

adequação à LGPD e 
após, se a empresa 

tiver interesse, 
poderá contratar a 

consultoria com 
desconto de 20% no 

valor hora.  

Clique aqui para 
manifestar interesse. 

 

 

SETOR 
INDUSTRIAL 
AINDA TEM 
PROCURA 
TÍMIDA PARA 
GARANTIR O 
USO DE ÁGUA 
DA BACIA DO 
GRAVATAÍ 
Restam somente 
quatro meses para que 
os usuários de água da 
bacia hidrográfica do 
Rio Gravataí, que 
fazem captação 
superficial, sejam 
cadastrados e tenham 
suas outorgas (direito 
de retirar água) para 
uso da água 
concedidas pela 
Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (Sema). 
Depois de dois meses 
da publicação da 
Instrução Normativa 
02/2021, da Sema, que 
determina a entrada de 
todos os setores no 
Sistema de Outorga de 
Água do Rio Grande do 
Sul (SIOUT), somente 
sete usuários do setor 
industrial - três em 
Gravataí, três em 
Alvorada e um em 
Porto Alegre - tiveram 
seus cadastros 
concluídos no sistema. 
Quem não estiver no 
sistema, ou tiver o 
pedido de outorga 
negado, até outubro, 
não terá mais 
autorização para a 
captação. 

Acesse: Comitê de 

Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio 
Gravataí - RS 
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