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INDÚSTRIA
QUÍMICA 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.

2º Painel de Sustentabilidade Corporativa / A
sustentabilidade em suas diversas nuances:
econômica, social e ambiental no meio
corporativo: 09/06/2016, das 8h às 18h

PLANO DE
CAPACITAÇÃO DOS
SETORES DE
SANEANTES E
COSMÉTICOS
O SINDIQUIM/RS em parceria
com a FIERGS convida as
indústrias desses segmentos para
o lançamento do Plano de ação
para internacionalização dos
setores de saneantes e cosméticos.
No dia 08 de junho de 2016 às
8:30 ocorrerá a reunião de
apresentação do plano de
internacionalização e cronograma
do projeto. Na nova sede do
SINDIQUIM/RS, Rua Santa
Catarina, 40 – Sala 906 - Bairro
Santa Maria Goretti, POA RS.
Nosso Objetivo é dar início à
capacitação
das
empresas
visando,
no
futuro,
sua
internacionalização,
pois
o
programa terá sequencia nos
próximos anos. Nesse primeiro
momento a capacitação é visando
melhorar a competitividade para
enfrentar a concorrência interna e
posteriormente buscar o mercado
internacional se a empresa assim
o desejar.

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.

