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Audiência com o Prefeito de 
Porto Alegre, Nelson Marchezan 

Júnior  

 
Foto Crédito: Joel Vargas/PMPA 

O Presidente SINDIQUIM/RS, Sr. 

Newton Battastini, participou de 

audiência com o Prefeito de Porto 

Alegre, Sr. Nelson Marchezan Júnior. 

Dentro de um projeto nacional para 

desburocratização e desenvolvimento 

da indústria química, O 

SINDIQUIM/RS, a ABIQUIM e a 

BRASKEM levavam ao Sr. Prefeito 

suas demandas para que a prefeitura 

faça sua parte nesse todo. 

 

 

LEI Nº 14.987,DE 3 DE 
MAIO DE 2017 

Dispõe sobre o reajuste dos 

pisos salariais no âmbito do 

Estado do Rio Grande do 

sul para as categorias 

profissionais que menciona, 

com fundamento na Lei 

Complementar Federal n.º 

103, de 14 de julho de 

2000, que autoriza os 

Estados e o Distrito 

Federal a instituir o piso 

salarial a que se refere o 

inciso V do art. 7.º da 

Constituição Federal, por 

aplicação do disposto no 

parágrafo único do seu art. 

22. 

III -de R$ 1.229,47 (um mil, 

duzentos e vinte e nove 

reais e quarenta e sete 

centavos). A terceira faixa 

contempla os trabalhadores 

nas indústrias químicas. 

Acesse a integra do projeto: 

PISO REGIONAL 2017 

 

FRENTE 
PARLAMENTAR DA 

QUÍMICA 
 

FPQuímica  destaca a  

importância de política 

industrial  em reunião  com  

parlamentares e setor 

químico no Congresso 

Nacional. 

 

Leia a integra no Boletim 

Informativo: 
http://media.wix.com/ugd/b92

c73_af3131c9a8254e19bd981

9db93382ac4.pdf 

 

 

 

 

QUIMICA NA 
PRAÇA 

SINDIQUIM/RS em 

parceria com sua 

associada BRASKEM 

convida a todos para 

participarem de evento 

no Parque Redenção, no 

dia 18 de junho de 2017 

(domingo), das 8 horas 

às 134 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 sindiquim-

rs@sindiquim.org.br. 
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