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       O SINDIQUIM/RS em parceria 
com a BRASKEM promoveram, dia 25 
de agosto de 2014  o fórum: 

  “A QUÍMICA EM SEU ESTADO 
MAIS INOVADOR”. Mais uma vez 
buscamos destacar a importância do 
segmento químico para o Brasil e para 
o RS. Na oportunidade ficou evidente a 
importância da inovação para a 
competitividade da indústria química. 
Além disso, foi debatido o grande 
potencial  de investimentos neste 
segmento, segundo o consultor Sr. João 
Zuñeda, “a janela do pré-sal está aberta 
e temos que estar atentos para as mais 
diversas oportunidades de alavancar a 
indústria química neste  momento”. O 
presidente do SINDIQUIM/RS, Sr. 
Newton Battastini destacou “os entraves 
que tanto repelem os interesses para 
investir no Brasil, como por exemplo, o 
chamado custo Brasil: precária 
infraestrutura, carga tributária 
extremamente elevada e complexa, 
morosidade na abertura de empresas e 
licenciamentos, interpretação diversa 
quanto ao atendimento à legislação 
entre os fiscais das agências 
reguladoras, legislação/justiça 
trabalhista exageradamente rígida e 
onerosa, insegurança jurídica entre 
outros”. Sr. João Freire, diretor 
institucional da Braskem chamou 
atenção para a importância de levarmos 
à toda sociedade esse debate e o quão 
a química está presente na vida das 
pessoas. 

 

 
 

 

 
 

AGENDA 

 
SETEMBRO 2014 – Palestra da 
ChemADVISOR       Europesprl 
pelo Sr. Edgar Rodriguez 
Sierra: Serviços Globais de 
ChemADVISOR – GHS, FISPQ, 
Rotulagem, Registro, 
Notificação, Aviação de 
Produtos Químicos - 11 de 
setembro de 2014 – 13h30min 
às 17h00min.  
 
SETEMBRO 2014 – Reunião do 
Comitê Técnico de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente – 
Palestra “HAZOP na prática”– 
27 de setembro de 2014 – 
14h30min às 17h00min. 

_____________________________

PRÊMIO PESQUISADOR 
GAÚCHO - 2014 

O Prêmio Pesquisador 
Gaúcho - 2014 é uma 
realização da FAPERGS 
com o objetivo de premiar 
pesquisadores das áreas 
científicas e tecnológicas  
que contribuíram 
significativamente para o 
desenvolvimento do Estado 
do Rio Grande do Sul. O 
objetivo é o reconhecimento 
da importância que tem o 
investimento em Pesquisa, 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação para alavancar o 
desenvolvimento do Rio 
Grande do Sul. 
MODALIDADES DOS 
PRÊMIOS: a) Pesquisador 
Destaque; b) Jovem 
Inovador; c) Pesquisador 
na Empresa; d) Pesquisa 

Destaque Especial ao Ano 
Internacional da Agricultura 
Familiar; e) Técnico 
Pesquisador; f) 
Pesquisador na Indústria; 

g) Piá Empreendedor. 
www.premiopesquisadorgaucho.rs.gov.br 
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