31 de março 2016

SINDIQUIM - RS

BOLETIM ELETRÔNICO
Ano 3 Edição 59

Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul – Rua, Santa Catarina, 40 Sala 906, 9º and CEP 91030330, POA/RS. Telefone (51) 3331-5200, E-mail: sindiquim-rs@sindiquim.org.br – site: www.sindiquim.org.br

INDÚSTRIA
QUIMICA NA
PRAÇA
No próximo dia 12 de
junho, o SINDIQUIM/RS
estará mais uma vez no
Parque da Redenção,
participando
das
comemorações do Dia do
Químico com outras
entidades da área. Nos
anos
anteriores,
a
promoção foi um sucesso
e milhares de pessoas
compareceram ao evento
para receber folheto
informativo, camisetas,
canetas e brindes doados
pelas
empresas
associadas
ao
SINDIQUIM/RS.
Filas se formaram para
ganhar amostras de
sabonetes,
sabões,
produtos de limpeza,
aromatizadores
de
ambientes e velas, entre
tantas
outras
lembranças. Além disso,
para conhecer melhor a
química.
Esta é uma ótima
maneira de divulgar a
indústria química gaúcha
e aproximá-la ainda mais
de seu público local.
Convidamos,
antecipadamente, a todos
para participarem de
mais esta ação do
SINDIQUIM/RS.

SINDIQUIM – RS EM
MARÇO DE 2016 NA
NOVA SEDE
Informamos que JÁ estamos em
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.

ATENDIMENTO NR 26
CLASSIFICAÇÃO GHS,
ROTULAGEM E FISPQ

Teremos no SINDIQUIM-RS, dias
27
e
28
de
abril
o
treinamento NR26: GHS, FISPQ
e ROTULAGEM, em parceria
com a empresa Lisam System e
EcoAdvisor. O prazo para as
empresas se adequarem no GHS
foi até 01/12/2015, portanto todos
os produtos químicos devem
adotar a comunicação de perigo
do GHS. Note que Associados do
SINDIQUIM tem 30% de desconto
e que o prazo para inscrição com
valor promocional foi prorrogado
para
10
de
abril. Vagas
são limitadas.
Veja o PROGRAMA e INSCREVASE no link: http://goo.gl/Gswsj5

