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Monitor da 

Economia 

Gaúcha  
 

O Monitor da Economia 

Gaúcha (MEG) é um 

produto da Fundação de 

Economia e Estatística que 

apresenta, de maneira 

interativa e dinâmica, os 

principais dados conjunturais 

da economia do Rio Grande 

do Sul (RS). Os indicadores 

possuem origens em 

múltiplas fontes de dados e 

abarcam diversas dimensões, 

tais como Nível de Atividade, 

Mercado de Trabalho, 

Indicadores de Confiança, 

Crédito e Inadimplência e 

Índices de Preços. Assista ao 

vídeo: 
https://youtu.be/LKABa4rKo1c 

 
ACESSE A CARTILHA 

e-SOCIAL 

 

Prepare sua indústria 

para o e-Social! 
Esta cartilha explica como 
funciona esse novo 
sistema, que começa a ser 
obrigatório para algumas 
empresas já a partir de 
janeiro de 2018. 

BAIXE GRÁTIS E FIQUE POR DENTRO 

 

      

 

 
   

 
   

 

 

Abiquim lança nova edição 

do Guia da Indústria Química 

Brasileira 

 
 

O Guia da Indústria Química Brasileira 

2015/2016 está disponível para 

aquisição. A publicação editada pela 

Abiquim desde 1980 está em sua 23ª 

edição e é uma das principais fontes de 

referência no Brasil e no exterior para 

consultas sobre produtos químicos para 

uso industrial. Publicado integralmente 

em português e inglês, o Guia tem mais 

de 450 páginas e apresenta informações 

sobre 695 empresas e 1.487 produtos 

fabricados no Brasil, incluindo os 

fabricantes de cada produto, os 

principais dados cadastrais da empresa 

produtora, como patrimônio líquido, 

faturamento, número de empregados, 

composição acionária, linha de 

produção e capacidade instalada, 

entre outros. Clique aqui para adquirir o 

Guia da Indústria Química Brasileira 

2015/2016. 
 

PL que cria Polo 
Carboquímico é aprovado 

 
Projeto é estratégico para economia gaúcha, 
diz Artur Lemos Júnior FREDY 
VIEIRA/FREDY VIEIRA/JC Com 51 votos 
favoráveis e um contrário, foi aprovado 
ontem na Assembleia Legislativa o Projeto 

de Lei nº 191/2017, que cria a 
Política Estadual do Carvão 
Mineral e institui o Polo 
Carboquímico do Rio Grande 
do Sul. O secretário de Minas 
e Energia, Artur Lemos 
Júnior, considera a medida 
estratégica para recuperar a 
economia gaúcha. "O Estado 
demonstra, com este projeto, 
a criação de um ambiente 
favorável para que possamos 
atrair investimentos, com 
segurança jurídica, 
respeitando o meio 
ambiente", frisa. A 
expectativa é atrair 
investimentos estimados em 

US$ 4,4 bilhões.   Fonte: 

Jornal do Comércio   
 

Artecola inaugura 
nova planta na 

Colômbia e projeta 
crescimento de 10% 

no país 

 
A Artecola Química está com 
uma nova operação industrial 
na Colômbia. A nova planta 
de adesivos passa a ser a 
mais moderna de toda a 
América Latina, e abastece os 
mercados do Peru, Equador, 
Panamá, Bolívia, Caribe e a 
própria Colômbia, entre 
outros países. Com 28.000m² 
no total e 11.000m² de área 
construída, está localizada no 
Parque Industrial San Jorge, 
na cidade de Mosquera, 
vizinha a Bogotá. A nova 
fábrica possibilita ampliar de 
imediato em 10% a 
participação da empresa no 
mercado, que é de 20% na 
Colômbia e 7% em nível 
regional (do México ao 
Brasil). Fonte: Artecola 
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