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INDÚSTRIA
QUÍMICA

A
indústria
química
desempenha
relevante
papel na economia, pois é
fornecedora de matériasprimas e produtos para
todos
os
setores
produtivos, da agricultura
ao aeroespacial.
No Brasil, o setor químico
é
o
segundo
em
importância na formação
do PIB Industrial. A
Indústria
Química
brasileira só fica atrás da
Indústria de Alimentos
(1ª), da Indústria de
Petróleo e Derivados (2ª)
e da Indústria Automotiva
(3ª) no PIB industrial
brasileiro. Já foi a
primeira no ranking na
década de 90: de 1992 a
1994, a Indústria Química
ocupou a liderança no PIB
industrial; de 1995 a 2004
ficou na 2ª posição; de
2005 a 2007 ficou em 3ª; a
partir de 2008 está em 4ª.
A
Indústria
Química
brasileira é a sétima
maior do mundo em
termos de faturamento,
com singela diferença
para o sexto e quinto
colocado, França e Coréia
do Sul, respectivamente.
Fonte Abiquim

SINDIQUIM - RS completa
74 anos

Fundado no dia 30 de outubro de 1941,
a entidade é uma das referências na
defesa dos interesses
do segmento
químico/petroquímico do RS.
O Sindicato das Indústrias Químicas no
Estado do Rio Grande do Sul está
completando, nesta data, 74 anos de
fundação e iniciando uma série de
atividades visando os 75. Uma data
importante e que deve ser comemorada
por toda a categoria. Durante esse
período nossa entidade se consolidou
como uma das referências no meio
sindical patronal brasileiro. Temos o
maior orgulho de dizer que chagamos
até aqui com uma trajetória rica na
representatividade e fomento para o
desenvolvimento das indústrias químicas
gaúchas,
sempre
buscando,
oportunidades
para
investimentos.
Comemorar
o
aniversário
do
SINDIQUIM/RS é lembrar de momentos
gratificantes
junto
aos
nossos
associados.
Em plena 2ª guerra mundial o
associativismo falou mais alto que as
dificuldades
e
um
grupo
de
empreendedores visionários juntaram
esforços para criar o SINDICATO
DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL – SINDIQUIM/RS, 30 de outubro
de 1941. Desde então, muitas mudanças
em nosso país aconteceram, incluindo

diversos
períodos
de
instabilidade
econômica
e
política, mas a perseverança da
diretoria do SINDIQUIM/RS
permaneceu inabalada, dando
continuidade à defesa do
segmento, debatendo questões
fundamentais para as indústrias,
buscando
políticas
de
desenvolvimento, como por
exemplo, a implantação do Polo
Petroquímico de Triunfo, sendo
fundamental
para
o
desenvolvimento
de
nosso
Estado. Nesse momento de
comemoração e orgulho, nos
deparamos com uma das
maiores crises já enfrentadas na
história do Brasil, mas é em
momentos como esse que os
empresários químicos veem na
união
do
segmento
a
possibilidade de buscar soluções
para as dificuldades. Uma
trajetória
de
orgulho
e
crescimento que nos faz seguir,
com determinação, rumo às
comemorações dos 75 anos.

SINDIQUIM – RS
EM NOVA SEDE
Informamos
que
estamos
mudando nossa sede social
própria, endereço: Rua Santa
Catarina, 40 Sala 906 - Santa
Maria Goretti - Porto Alegre – RS
91030-330. Telefone 3331.5200.
Mais um passo importante para
consolidação
de
sua
representatividade, uma sede
própria, com toda a estrutura
para
bem
atender
nossos
representados. Além da área
administrativa, teremos sala para
reuniões e auditório para
realização de cursos/seminários
em um único espaço.

