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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, segue abaixo convite para 
essa homenagem. Ocorrerá, também, uma 

EXPOSIÇÃO alusiva 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. com inauguração oficial no dia 01 de 

setembro de 2016 às 10h. Convidamos  todos a 

comparecerem nessas solenidades tão marcante 

para o SINDIQUIM. Informações(51) 

3331.5200, ou sindiquim-rs@sindiquim.org.br. 

 
 

Aprovada as alterações na 
Lei do PPCI 

 

Novas regras trazem benefícios para os 

pequenos negócios e a abertura de  novas 

empresas é simplificada. Com 39 votos a 

favor e um contra, foi  aprovado,  em 30 de 

agosto, o Projeto de Lei Complementar 

(PLC) 76 2016 (PLC 76 2016), que modifica 

a lei de normas sobre Segurança, Prevenção 

e Proteção Contra Incêndios (LC Nº 

14.376/2013). Com a finalidade de adequar 

as regras e agilizar a obtenção de alvarás de 

PPCI de baixo e médio risco de incêndio. 

Com a aprovação os processos serão mais 

ágeis, inclusive com certificado via 

eletrônica, e os prazos para adequação 

ampliados. 

 
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.  

21º Seminário de 

Atualidades 

Tecnológicas 

 
Programação: 

 

O evento inclui uma 

programação de 

PALESTRAS TÉCNICAS 

envolvendo temas 

relacionados as áreas 

tecnológicas foco do evento 

(duração média de 40 min). 

As Palestras são 

desenvolvidas por 

especialistas convidados e 

das empresas participantes. 

Estão estruturadas para 

ocorrerem em horários 

simultâneos e permitir aos 

participantes optarem pelos 

assuntos de maior interesse. 

Além das palestras, o 

evento caracteriza-se como 

uma oportunidade para 

estabelecer novos 

relacionamentos e 

fortalecer as relações 

comerciais entre 

fornecedores, técnicos e 

empresários participantes 

do evento. 

Tema das Palestras: 

Plásticos de Engenharia; 

Elastômeros 

Termoplásticos; 

Elastômeros de Alta 

Performance; Adesivos; 

Látices; Compósitos e 

Nanocompósitos; 

Aditivação e Modificação 

de Polímeros; Matérias 

Primas (pigmentos,cargas, 

plastificantes e aditivos); 

Processos e Equipamentos 

de Transformação; Moldes 

e Matrizes; Reciclagem e 

Valorização de Resíduos; 

Equipamentos e 

Tecnologias de Ensaios. 

24/11/2016 às 08:00 

https://credencial.imasters.c

om.br/21seminario 
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