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QUIMICA NA PRAÇA

 

No próximo dia 18 de junho, das 8h às 

13h, o SINDIQUIM/RS estará mais uma 

vez no Parque da Redenção, participando 

das comemorações do Dia do Químico 

com outras entidades da química. Nos 

anos anteriores, a promoção foi um 

sucesso e milhares de pessoas 

compareceram ao evento para receber 

informações e diversos brindes doados 

pelas empresas associadas ao 

SINDIQUIM/RS. Filas se formaram para 

ganhar amostras de sabonetes, sabões, 

produtos de limpeza, cosméticos, 

aromatizadores de ambientes e velas, 

bonés, camisetas entre tantas outras 

lembranças, além disso, para conhecer 

melhor a química. Esta é uma ótima 

maneira de divulgar a indústria química 

gaúcha e aproximá-la ainda mais de seu 

público local. Convidamos a todos para 

participarem de mais esta ação do 

SINDIQUIM/RS. Facebook 

 

 

57º Congresso 
Brasileiro de 

Química 

 
 

 
SEMINÁRIO ABIQUIM 

DE TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO 2017 

 
Por serem eventos conjuntos, a 

inscrição no Seminário Abiquim 

de Tecnologia e Inovação 2017 
também dá direito de 

participação no Congresso 
Mundial de Química, de 9 a 14 

de julho. 

Para mais informações e para 
efetuar inscrições, enviar e-mail 

para: 
seminariotecnologia@abiquim.or

g.br  
Informações sobre o Congresso 

Mundial de Química (IUPAC 

2017), clique aqui. 
 

Gilberto Porcello 
Petry é eleito 
presidente da 

FIERGS/CIERGS 
 

 

 

O industrial Gilberto 

Porcello Petry foi eleito 

para a presidência da 

Federação e do Centro 

das Indústrias do Rio 

Grande do Sul 

(FIERGS/CIERGS) para 

o período 2017/2020. As 

eleições, em chapa única, 

ocorreram ao longo 

desta terça-feira (23), na 

sede da entidade. Ao 

agradecer o apoio à sua 

candidatura, Petry 

destacou como uma das 

bandeiras o “respeito ao 

empresário”, enfatizando 

o esforço de cada um à 

frente dos seus negócios, 

ressaltando os riscos que 

correm e os esforços na 

geração e manutenção de 

empregos.  

Já o atual presidente, 

Heitor José Müller, disse 

que “cumprimos hoje 

mais uma etapa da 

trajetória” das duas 

entidades com a marca 

da união. Segundo 

Müller, a candidatura 

única resume esse 

exemplo que os 

industriais gaúchos, 

dentro dos seus limites, 

dão aos políticos e 

gestores do setor público.  

Fonte: FIERGS 
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