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CURSO:

Como tornar o processo de
S&OP mais efetivo a partir de
casos reais, melhores práticas.
Um dia voltado para construir
uma visão crítica de onde é
possível chegar e como outras
empresas estão evoluindo neste
processo tão importante. Uma
visão de como estruturar e
implementar cada etapa de
S&OP, desde a modelagem de
previsão de demanda e até a
construção de KPIs.
Informações

CAMPANHA PUBLICITÁRIA promovida
pelo SINDIQUIM/RS e BRASKEM para
valorização dos profissionais químicos em
comemoração ao seu dia, 18 de junho, para
promover o consumo de produtos gaúchos,
popularizar a química e desmistifica-la junto à
população. A campanha estará nos diversos
veículos de comunicação entre os dias 14/06 e
26/06/2015 www.sindiquim.org.br

LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA
INDÚSTRIA A FIERGS, através de seu

REGULAMENTO
BEST
PRACTICES TOOLBOX

Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade CODEMA, em conjunto com os Sindicatos da
Indústria de Papel e Celulose (SINPASUL), da
Indústria de Alimentação (SIA) e da Indústria
Química (SINDIQUIM), está realizando um
levantamento de ações da indústria para o
uso racional da água e melhoria da qualidade
ambiental proveniente da Bacia Hidrográfica
do Rio Gravataí. Esta ação visa identificar as
boas práticas de uso da água, reúso e
lançamento de efluentes pelos segmentos
industriais localizados nos municípios que
pertencem a Bacia Hidrográfica do Gravataí:
Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Canoas,
Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha, Taquara e
Santo Antônio da Patrulha. É necessário que
todas as indústrias que utilizam água da Bacia
do Gravataí, seja captação superficial, captação
subterrânea ou abastecidas pela concessionária
de
abastecimento
público,
colaborem
preenchendo questionário que deve ser
acessado clicando aqui. Os dados serão
tratados com confidencialidade e apresentados
de forma setorial no final do projeto, através de
mídias digitais, livretos e folders. Solicitamos o
retorno do questionário para o e-mail:
tiago.pereira@fiergs.org.br

A Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul FIERGS, através do seu Centro
Internacional de Negócios – CIN-RS,
juntamente com o Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas do
Rio Grande do Sul – SEBRAE-RS e o
Sindicato das Indústrias Químicas do
Estado no Rio Grande do Sul –
SINDIQUIM, gostaria de informar o
início
do
Projeto
Inserção
Internacional
Competitiva
de
Pequenos Negócios – INSERI
COSMÉTICOS.
Como
parte
integrante
da
metodologia
do
projeto,
convidamos os Srs. a preencher o
diagnóstico
de
participação
conforme link abaixo. Estamos
disponibilizando o contato da
consultora
Vânia
Strepeckes
(vania@gestaointernacional.com.br
/ 5185131272) para dirimir dúvidas
quanto ao preenchimento do
mesmo. Após o preenchimento será
feita a seleção das empresas
participantes e assinatura do termo
de adesão. O prazo final de
resposta do diagnóstico será o dia
24 de junho de 2015.
*Link
para
o
diagnóstico:
http://www.equestiona.com/survey/
*a
senha
e
login
para
o
preenchimento
do
diagnóstico
podem ser diretamente obtidos
com a consultora Vânia Strepeckes.
Lembramos que as ações do
Projeto são:
Capacitações Empresariais focadas
na internacionalização;
Estudo de Inteligência Comercial;
Prospecção de Mercado;
Missão Internacional;
Coaching para Internacionalização.

AGENDA-SINDIQUIM/RS
JULHO 2015 – Continuidade do
programa do INSERI . 03 de julho
de 2015 – 10h00min às 12h00min.
JULHO 2015 – Reunião Comitê
Técnico. 09 de julho de 2015 –
13h30min às 17h00min.
JULHO
2015
–
Curso:
Gerenciamento de Emergências
Químicas - 21 de julho de 2015 –
8h30min às 17h00min. Parceria
SINDIQUIM – ABIQUIM

