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Programa de Internacionalização 
para COSMÉTICOS e SANEANTES

 

 

SINDIQUIM - 75 anos 
O  SINDIQUIM estará 

completando 75 anos de 

fundação, em 30 de 

outubro,  realizando uma série 

de atividades. Dentre as 

comemorações, haverá no dia 06 

de setembro de 2016 às 14h, no 

plenário da Assembleia 

Legislativa, uma homenagem ao 

SINDIQUIM, chamado 

GRANDE EXPEDIENTE, 

proposto pela Deputada Any 

Ortiz. Ocorrerá, também, uma 

EXPOSIÇÃO em homenagem 

aos nossos 75 anos, entre os dias 

29 de agosto e 02 de setembro de 

2016. A assembleia legislativa 

disponibilizou um espaço no hall 

de entrada para realizarmos a 

exposição. Desde já fica nosso 

convite para todos 
comparecerem nessas solenidades 

tão marcante para o 

SINDIQUIM. Tal exposição 

pretende dar visibilidade ao 

SINDIQUIM, à química e às 

indústrias químicas gaúchas.  

A exemplo do evento no Parque 

da Redenção, onde colocamos 

uma vitrine para expor os 

produtos das indústrias gaúchas, 

pretendemos levar para esta 

exposição a mesma estrutura. 

Sendo assim, solicitamos aos 

interessados que nos envie dois 

ou três de seus produtos para 

expormos durante o evento. A 

ideia é promover as marcas 

gaúchas e o segmento químico 

de nosso Estado junto àquela 

instituição legislativa e seu 

público. Uma ótima maneira de 

divulgar a indústria química 

gaúcha e aproximá-la ainda 

mais da comunidade local. As 

empresas que tiverem interesse 

em expor seus produtos, podem 

ligar para o SINDIQUIM para 

mais informações, através do 

telefone (51) 3331.5200, ou 

sindiquim-rs@sindiquim.org.br. 

 

CONGRESSO 
DE ATUAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
 

PARTICIPE DE UM DOS 
MAIS IMPORTANTES 
EVENTOS DO SETOR 
QUÍMICO. Em 2016, 
com o tema “Química: 
Criando soluções para 
uma sociedade 
responsável”. ABIQUIM 
Um dos mais tradicionais 

eventos sobre segurança, 

saúde, meio ambiente e 

sustentabilidade da 

indústria química 

brasileira, o Congresso 

de Atuação Responsável 

chega à 16ª edição e será 

realizado nos dias 18 e 

19 de outubro.  Com um 

público de mais de 500 

participantes, o evento 

reúne profissionais de 

empresas nacionais e 

estrangeiras, 

interessados em 

acompanhar os mais 

diversos debates 

relativos às boas práticas 

preconizadas pelo 

programa Atuação 

Responsável, 

implementado pela 

Abiquim em 1992. Neste 

ano, o congresso propõe 

discutir como o 

programa pode 

contribuir para as 

demandas atuais das 

empresas por processos 

cada vez mais seguros e 

sustentáveis. Um dos 

destaques do evento, que 

gera grande repercussão 

nas mídias especializada 

e aberta, será a 

divulgação dos 

resultados obtidos em 

2015 pelo setor com a 

aplicação dos requisitos 

do Atuação Responsável. 
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