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A 13ª Olimpíada de Química do RS foi 

um sucesso. 

Na edição de 2014, participaram 2.847 estudantes, 

oriundos de 254 escolas e de 92 municípios 

gaúchos. Na tarde de 03/11, com muita 

emoção, ocorreu a Solenidade de Premiação dos 

estudantes que mais se destacaram no certame 

olímpico gaúcho. O evento ocorreu no Salão de 

Convenções da FIERGS em Porto Alegre. O 

cerimônia foi prestigiado por cerca de 340 pessoas, 

entre estudantes, professores, gestores de escolas, 

familiares e convidados. Ao término, foi oferecido 

pelo SINDIQUIM, coquetel aos presentes. A 

estudante Alessandra Dorigon, do Colégio Estadual 

Paula Soares de Porto Alegre, medalhista de 

OURO na modalidade EM-3, recebeu das mãos do 

Dr. Carlos Moraes, Decano da Escola Politécnica 

de Engenharia da UNISINOS, a premiação de 

Bolsa Integral de Estudos. Fonte Fundação Escola 

Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha 

 
O presidente do SINDIQUIM/RS, Sr. Newton 
Battastini, destacou a importância e a 
necessidade de mais profissionais na área 
química. 

 

 
Oficina para elaboração 

de Projetos do Programa 
Inova Talentos 

Data:  segunda-feira, 17 de 

Novembro de 2014 
Horário: 9h às 11h45min 
Local:  CIC Caxias do Sul - 
Miniauditório - Rua Ítalo Victor 
Bersani, 1134 
Descrição:  Com o intuito de 
auxiliar as empresas a construir 
seus projetos, o IEL oferece uma 
oficina com a proposta de sanar 
possíveis dúvidas em relação à 
elaboração do projeto e 
apresentação do Programa 
Inova Talentos. Fonte: IEL 

AGENDA 
 
NOVEMBRO 2014 – Curso – 
Gerenciamento de Mudanças – 
17 e 18 de novembro de 2014 – 
8h30min às 17h30min.  
Parceira SINDIQUIM – ABIQUIM 

 
DEZEMBRO 2014 – REUNIÃO: 
Comitê Técnico de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente e 
Núcleo Multiplicador do AR-
Atuação Responsável - 10 
dezembro de 2014 – 14h00min 
às 17h00min.  
Parceria SINDIQUIM – ABIQUIM 
 
 
 

 

A Indústria tem 
pressa  

A indústria brasileira tem 
pressa. Pressa para 
solucionar seu problema de 
competitividade. Pressa 
para voltar a ser o centro 
dinâmico do crescimento 
brasileiro. Pressa para 
contribuir para o Brasil 
avançar no seu 
desenvolvimento 
econômico, social e político.  
Nos últimos anos, a 
indústria cresceu muito 
pouco, muito menos que a 
economia. A manufatura – o 
segmento que mais sofre 
com a perda de 
competitividade – se 
mantém estagnada desde 
2010 e a produção da 
indústria geral encontra-se 
abaixo da registrada na pré-
crise de 2008. Como 
resultado, a participação da 
indústria no PIB é de 25%, 
dez pontos percentuais a 
menos que nos anos 90. A 
indústria de transformação 
representa hoje apenas 
13% do PIB.  O Brasil não 
pode se contentar em ser 
um coadjuvante no cenário 
industrial mundial. A 
participação do Brasil no 
valor da transformação 
industrial mundial ficou 
praticamente estagnada de 
2000 a 2013. FONTE - CNI 

A INDÚSTRIA 
BRASILEIRA APRESENTA 
SUAS SUGESTÕES PARA 
O PRÓXIMO GOVERNO. 

 

Senai abre inscrições 
para cursos técnicos 

 
Estão abertas as inscrições 
para os cursos técnicos do 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial do 
Rio Grande do Sul para o 
primeiro semestre de 2015. 
Com oportunidades nas áreas 
de informática, mecânica, 
refrigeração e climatização, 
curtimento, petróleo e gás, 
eletrônica, automação 
industrial, mecatrônica, entre 
outras, os cursos do Senai 
gaúcho têm a preferência de 
85% das indústrias na hora 
de contratar. Fonte: FIERGS 
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