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ANIVERSÁRIO DO SINDIQUIM/RS
80 ANOS DE HISTÓRIA EM DEFESA DO SEGMENTO QUÍMICO/PETROQUÍMICO DO RS
Fundado no dia 30 de outubro de 1941, durante esses 80 anos, nossa entidade se
consolidou como uma referência na defesa dos interesses do segmento
químico/petroquímico do RS. Temos o maior orgulho de dizer que chagamos até aqui
com uma trajetória rica na representatividade e fomento para o desenvolvimento das
indústrias químicas gaúchas, sempre, buscando oportunidades para investimentos.
Comemorar o aniversário do SINDIQUIM é lembrar de momentos gratificantes junto aos
nossos associados e, para comemorar os 80 anos de fundação, uma data tão
importante, realizamos a ação – “SOLIDARIEDADE DÁ QUÍMICA”.

Então, para marcar nossos 80 anos e, como sempre, evidenciar a importância do
segmento químico, agora em especial, no combate ao coronavírus, fizemos doação
de cestas básicas à população em situação de vulnerabilidade, para tanto, contamos
com as indústrias químicas e comunidade em geral. Onde a cada real doado por
pessoa física, o SINDIQUIM colocou mais um real, dobrando assim o montante
arrecadado, e com isso, buscamos atender nosso lema, “SOLIDARIEDADE DÁ QUÍMICA”.

Foram quatro momentos de entrega das cestas básicas: julho
na região de Encantado; agosto na região de Caxias do Sul;
setembro na região de Montenegro e outubro na grande Porto
Alegre. Nesse momento de comemoração e orgulho, nos
deparamos com uma das maiores crises já enfrentadas na
história do Brasil - COVID-19, mas, é em momentos como esse
que os empresários químicos vêm na união do segmento a
possibilidade de buscar soluções para as dificuldades. Uma
trajetória de orgulho e crescimento que nos faz seguir com
determinação. Complementarmente à distribuição de cestas
básicas, as indústrias químicas, através do SINDIQUIM, doaram
em outubro de 2021, mais de duas toneladas de produtos para
o combate ao coronas vírus à Defesa Civil do RS.

