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INDÚSTRIA
QUIMICA NA
PRAÇA
SINDIQUIM/RS
em
parceria
com
sua
associada
BRASKEM
convida a
todos para
participarem de evento no
Parque Redenção, no dia
12 de junho de 2016
(domingo), das 8 horas às
14 horas, juntamente com
a ABQ, UFRGS E
ESCOLA
TÉCNICA
LIBERATO SALZANO.
Nos anos anteriores, a
promoção foi um sucesso e
milhares
de
pessoas
compareceram ao estande
montado
pelo
SINDIQUIM,
para
conhecer um pouco mais
de nossas “MARCAS” e
produtos fabricados em
nosso Estado e receber os
brindes oferecidos por
estas empresas os quais,
agora, voltamos a solicitar
aos
senhores.
O
SINDIQUIM e BRASKEM
estarão disponibilizando
um
espaço
onde
montaremos uma vitrine
para
divulgação
de
Produtos Fabricados por
Empresas do Rio Grande
do Sul. Serão distribuídas
camisetas
e
bonés
personalizados, além dos
produtos enviados pelos
senhores. Já estamos, a
partir de agora, à
disposição
para
esclarecimentos
das
empresas interessadas em
participar, e as que já
participaram, aguardamos
seu contato através do
telefone (51) 3331-5200
ou pelo e-mail sindiquimrs@sindiquim.org.br.

Documento publicado
pela CNI:
Agenda para o Brasil sair
da crise - 2016/2018

MERITOCRÁCIA
CORPORATIVA
Palestrante:
Antonio Silvano Szezecinski
Especialização em Psicologia Organizacional
- Laureates Internacional. Especialização em
Gestão de Recursos Humanos - PUCRS;
Especialização
Desenvolvimento
de
Dirigentes Empresariais - Fundação Dom
Cabral MG. Graduação em Comunicação
Social – PUCRS.

Dia 24 de maio de 2016 – às 14h. Em
nossa sede, Rua, Santa cataria, 40 Sta Maria Goretti, POA RS.

O modelo de reconhecimento baseado nos méritos
individuais. Um sistema de compensação
meritocrático é amplamente aplicado por empresas
e organizações privadas, que valorizam e premiam
os profissionais que apresentam melhores
produções, seja com aumentos de salário, oferta de
cargos superiores e outros benefícios. A
meritocracia nas empresas é uma forma de motivar
os funcionários, que se dedicam em suas funções
em busca de alcançar melhores oportunidades
como consequências dos méritos apresentados.
Uma tendência moderna de valorizar os
colaboradores que o SINDIQUIM que apresentar
às indústrias químicas.

São 36 medidas fundamentais que
devem ser implementadas pelo
governo federal.
A crise brasileira aprofundou-se de
forma dramática. A saída da crise
exige um conjunto de ações nas
áreas fiscal e de competitividade. O
roteiro
da
saída
demanda
iniciativas capazes de recuperar a
confiança. É preciso evitar atalhos
e atuar sobre as causas da
deterioração da economia. Quanto
mais se postergarem as ações de
correção, maiores serão os custos
para a sociedade. Junto com o
ajuste fiscal de longo prazo, o
centro norteador da revisão de
políticas deve ser o aumento da
produtividade e competitividade da
economia. Fonte CNI

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.

