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Saúde mental
é coisa séria

DIRETORIA DO SINDIQUIM-RS
VISITA A BRASKEM

🟡 O mês de setembro
foi escolhido para refletir
sobre o assunto, com o
Setembro Amarelo.
🎗️ O Sesi criou uma
campanha para que as
indústrias
possam
trabalhar o tema junto a
seus trabalhadores.
📒 O material gratuito,
inclui flyer, wallpapers,
kit boton, cartela de
adesivos e post - it,
cartazes, papel bandeja,
card para whatsApp,
além
de
conteúdos
educativos.
📶 O acesso é pelo link:
https://conteudos.sesirs.
org.br/setembroamarelo-2022
✴️
As
empresas
interessadas, também
podem contratar palestra
ou workshop do Sesi-RS
sobre
Primeiros
Socorros Psicológicos.
relevantes da agenda
climática contemplados
na Conferência das
Nações Unidas sobre a
Mudança do Clima,
COP-27 (Sharm ElSheikh,
Egito
em
novembro de 2022).
Saiba mais aqui

Vem aí uma nova
edição do COAP
Debates.

A diretoria do SINDIQUIM-RS participou,
nesta terça-feira, dia 30 de agosto do café da
manhã oferecido pela Braskem S/A, em
comemoração aos seus 20 anos no polo
petroquímico de Triunfo. Na oportunidade foi
apresentada, pelo Sr. Leonardo Barreto, a
palestra “A Imagem do Plástico”, onde ficou
claro o desconhecimento do poder público e
dos políticos brasileiros sobre o segmento,
assim como, o grande trabalho a ser feito
para a conscientização sobre a importância
do plástico na vida das pessoas. Comentou
sobre a economia circular, uma grande
possibilidade de alavancar crescimento e
inserção no mercado de trabalho de diversos
brasileiros. Após, o grupo fez um tour pela
planta e conheceu o laboratório de pesquisa
e desenvolvimentos de produtos, um dos
mais avançados do mundo.
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Palestra com
Fernando Schüler –
Cientista político e
professor do Insper.
22 de setembro
15h
Evento gratuito
em formato híbrido
(FIERGS/On-line).
Prazo para
confirmar
participação (online ou presencial): 5
de setembro.
Confirmações via
e-mail:
coap@fiergs.org.br.
Promoção:
Conselho de
Articulação
Parlamentar (Coap)
da FIERGS, em
parceria com a
Unidade de
Desenvolvimento
Sindical (Unisind).
100% gratuito.
O objetivo é
abordar as
principais pautas de

