
 

SINDIQUIM - RS 

03 de ju lho 2014  

 

BOLETIM ELETRÔNICO  

 

Ano 1 Edição 19  

 

Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul - Av. Assis Brasil 8787, Bloco 10, 2º and CEP 91140-001, 
POA/RS. Telefone (51) 3347-8758, Fax (51) 3331-5200, E-mail: sindiquim-rs@sindiquim.org.br  –  site: www.sindiquim.org.br  
       

 

 
   

 
   

 

 

       Parabéns pela conquista da Premiação 
de Melhores & Maiores da Revista Exame 
recebida pela INNOVA S.A. Mais um 
destaque que salienta a importância da 
Indústria Química de nosso Estado. 

 

O SINDIQUIM/RS em parceria com a 
ABIQUIM promoverá, 28 julho de 2014, o 

fórum: 

“Oportunidades para investimento 

na indústria química no Brasil” 

  O Banco de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e a Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI) lideraram dois 
estudos de grande importância para a 
competitividade da indústria química nacional:  

 Estudo de Diversificação da Indústria 
Química, que tem como objetivo 

identificar e avaliar produtos químicos 
de maior valor agregado, na integração 
e ramificação das cadeias já existentes 

e nas novas tecnologias.  

 Agenda Tecnológica Setorial (ATS) em 
Química de Renováveis que traçou 

panoramas econômicos e tecnológicos 
e identificou as tecnologias relevantes 

nos próximos 15 anos para 
a competitividade dos 
produtos químicos de 
fontes renováveis. 

Nesta data serão apresentadas 

estas oportunidades de 

investimento e posteriormente 

um grupo de entidades irá 

apresentar as linhas de fomento 

e infraestrutura existentes para o 

pleno desenvolvimento dos 

projetos.  

Inscrições gratuitas (51)3347.8758 

Sindiquim-rs@sindiquim.org.br  

 

 

 

AGENDA 
JULHO 2014 – “Reunião do 
Núcleo Multiplicador do AR – 
Atuação Responsável” e 

“Reunião Comitê Técnico de 
Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente” - 23 de julho de 2014 – 
14h30min às 17h00min. Parceira 
SINDIQUIM / ABIQUIM  
 

JULHO 2014 – “Oportunidades 
para investimento na indústria 
química no Brasil” - 28 de julho de 

2014 – 13h00min às 18h00min. Parceira 
SINDIQUIM / ABIQUIM  
 

AGOSTO 2014 – Curso Formação 
de Auditor Interno AR – Atuação 
responsável – 21 e 22 de agosto de 
2014 – 8h30min às 17h00min. Parceira 
SINDIQUIM / ABIQUIM  

 

 
 

Prêmio Exportação RS 
anuncia vencedores da 

42ª edição 
Independentemente de 

conjunturas econômicas, as 

companhias seguem levando os 

produtos para as vitrines 

mundiais, fidelizando clientes e 

expandindo mercados. Essa 

competência e capacidade de 49 

empresas, em qualificar a pauta 

estratégica do Brasil e do Rio 

Grande do Sul, foram 

reconhecidas no 42º Prêmio 

Exportação RS, edição em que o 

presidente-executivo da 

Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados 

(Abicalçados), Heitor Klein, foi 

agraciado como Personalidade 

Competitividade Internacional 

2014. Fonte ADVB  

Para o SINDIQUIM/RS é um 

imenso orgulho ter em seu 

quadro associativo tais indústrias 

de vanguarda no tão competitivo 

mercado internacional.  

Parabenizamos a todos pela 

grande conquista. 

Destaque Exportador 

BRASKEM 

Diversificação de 

Mercados 

TANAC S.A 

Dinamismo Exportador 

Olfar S/A – Alimento e 

Energia 

Destaque Inovação 

Tecnológica 

Artecola Indústrias 

Químicas Ltda 
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