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DIRETORIA DO SINDIQUIM-RS TOMA
POSSE PARA A GESTÃO 2022-2025

A Confederação Nacional
da Indústria realizará, nos
dias 16 e 17 de agosto de
2022,
o
evento
"Estratégia da Indústria
para uma Economia de
Baixo Carbono". O evento
tem
como
objetivo
promover o diálogo no
setor empresarial com
especialistas nacionais e
internacionais.
A estratégia tem como
base os pilares: transição
energética; mercado de
carbono;
economia
circular e conservação
florestal. Será, também,
uma oportunidade para
debater
assuntos
relevantes da agenda
climática contemplados
na
Conferência
das
Nações Unidas sobre a
Mudança do Clima, COP27 (Sharm El-Sheikh,
Egito em novembro de
2022).
Saiba mais aqui

O presidente Newton Battastini comentou as
ações trabalhadas para o desenvolvimento e
competitividade das indústrias químicas.
Dentre elas o Polo Integrado de Química,
diz que, agora, projeto de Estado. Tal
conquista é consequência da interlocução do
Sindiquim com o poder público e demais
interessados, afirmou. Também destacou o
apoio
que
o
Sindicato
recebe
do Sistema FIERGS, especialmente dos
seus Conselhos e da Unidade de
Desenvolvimento Sindical (Unisind).O vicepresidente da FIERGS, Arildo Bennech,
representou a entidade, na posse de
Battastini. "É importante reconhecer os
empresários que dedicam tempo para o
Sindicato em nome de um bem maior, o bem
da categoria e do desenvolvimento da
sociedade", disse.

Nos dias 9 e 10
de agosto, ocorre o
Sesi Conecta Saúde.
Evento com
transmissão on-line e
100% gratuito.
O objetivo é
abordar as
principais pautas de
saúde e seus
impactos no mundo
do trabalho, com
palestrantes
nacionais e
internacionais.
Serão debatidos
temas como saúde
mental,
longevidade e estilo
de vida, gestão da
saúde na empresa,
produtividade
sustentável, era
digital, entre outros.
✍🏼 Inscrições e
programação link:
www.sesiconectasa
ude.com.br.

