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Setor químico participa de
audiência com governador
do RS para debater oferta de
gás no País
Foto: Luiz Chaves/Governo do Rio Grande
do Sul

Tecnologia,

Evandro

Fontana; a coordenadora da
assessoria técnica da mesma
secretaria,

Maria

Paula

Merlotti; e o analista de
Planejamento e Gestão da
Secretaria

de

Minas

e

Energia, Paulo Roberto Dias
Pereira. O governador José
Ivo Sartori determinou a
criação de um grupo de
trabalho

para

estudar o

tema. A primeira reunião do
grupo será realizada no dia
26 de fevereiro, em Porto
Governador do RS, José Ivo Sartori (ao
centro), recebe representantes da indústria
química
para debater o fornecimento de gás
natural.

Alegre

(RS),

e

também

contará com a participação
da Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do

O governador do Rio Grande do Sul, José

Sul

Ivo Sartori, recebeu em audiência realizada

Abiquim

no dia 7 de fevereiro, representantes do

AGENDA DE
REUNIÕES COMITÊ

setor

químico

que

apresentaram

ao

governador e sua equipe a importância do
gás como energia e matéria-prima para a
competitividade da indústria química no
Brasil e a escassez de disponibilidade de gás
no País. Participaram da reunião o vicepresidente do Conselho Diretor da Abiquim
e presidente da Dow para América Latina,
Fabián Gil, que apresentou o tema; o
presidente-executivo

da

Abiquim,

Fernando Figueiredo; e o presidente do

IBAMA publicou a IN nº 06/2018, Sindicato as Indústrias Químicas no Estado
que
regulamenta
os do Rio Grande do Sul (Sindiquim), Newton
procedimentos necessários à Mario Battastini. Por parte do governo
aplicação da conversão de multas
estadual estiveram presentes o secretário
em serviços de preservação,
melhoria
e
recuperação de Estado Adjunto da Secretaria do
ambiental. Acesse
Desenvolvimento Econômico, Ciência e

(FIERGS).

Fonte

TÉCNICO
08 de março
06 de abril
03 de maio
07 de junho
05 de julho
09 de agosto
13 de setembro
04 de outubro
08 de novembro
06 de dezembro
Os encontros ocorrem
sempre às 14h em
nossa
sede,
uma
parceria
entre
Sindiquim e Abiquim

