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       O SINDIQUIM/RS em parceria com a 
ABIQUIM convida a todos para o fórum:   

 

Inscrições gratuitas (51)3347.8758 

Sindiquim-rs@sindiquim.org.br  

 

 
QUÍMICA NA PRAÇA 

O SINDIQUIM/RS convida os senhores 

para participar do evento “QUIMICA 

NA PRAÇA” , em parceria com o 

CRQ, ABQ, SINQUIRS e BRASKEM, no 

Parque Redenção. Dia 17 de agosto 

de 2014 das 8h às 14h, com 

distribuição de diversos brindes, 

cedidos por "NOSSAS INDÚSTRIAS". 

Além das comemorações pelo Dia 

do Químico,  o objetivo é divulgar as 

indústrias de nosso Estado e 

aproximar a química e a 

comunidade. Comprometidos em 

divulgar a imagem e finalidades das 

entidades e mostrando a 

importância das Indústrias Químicas 

do RS. Além disso, estamos levando a 

efeito diversas melhorias, como por 

exemplo, as modificações na 

estrutura para o evento, imagem 

acima. Esta é uma ótima forma de 

divulgar os produtos das  indústrias 

químicas GAUCHAS e aproximá-las 

ainda mais de seu público local. 

Aquelas empresas que tiverem 

interesse em oferecer brindes à 

população podem ligar para o 

SINDIQUIM fone (51) 3347.8758, ou 
fazer contato pelo e-mail sindiquim-

rs@sindiquim.org.br.Portanto, contamos 

mais uma vez com sua presença 

e  participação. 

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  

 

Estudo da ABIQUIM 
sobre a importância da 

Indústria Química 
Brasileira. 

 
“Fornecedora de matérias-
primas e produtos para 
todos os setores produtivos, 
da agricultura ao 
aeroespacial, a indústria 
química desempenha 
relevante papel na 
economia. No Brasil, o 
setor químico é o segundo 
em importância na formação 

do PIB Industrial”.  
Fonte: ABIQUIM 

Déficit em produtos 
químicos atinge US$ 

14,3 bilhões no primeiro 
semestre de 2014 

As importações brasileiras 
de produtos químicos no 
primeiro semestre do ano 
somaram US$ 21,1 bilhões, 
queda de 4,0% em relação 
a igual período de 2013. Em 
volume, entretanto, as 
compras externas 

ultrapassam 18,1 milhões 
de toneladas, crescimento 
de 4,6% e um novo recorde 
para o período. No mês de 
junho, especificamente, 
foram importados US$ 3,7 
bilhões, redução de 11,5% 
em relação ao valor 
registrado em maio e de 
3,4% na comparação com o 
mês de junho de 2013. 

Fonte ABIQUIM 
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