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O SINDIQUIM, mais uma vez, com apoio de sua associada BRASKEM S/A convida a todos para
participarem da Ação Institucional – SOLIDARIEDADE DÁ QUÍMICA em alusão ao dia do químico e, em
especial, este ano em comemoração aos 80 anos do SINDIQUIM.
Assim, buscamos a participação das empresas químicas no combate à fome neste momento de
tantas dificuldades. Há mais de dez anos o SINDIQUIM, juntamente com suas associadas, interage com a
sociedade gaúcha através do QUÍMICA NA PRAÇA, onde chamamos atenção para relevância das
indústrias e dos produtos gaúchos. Considerando a COVID-19, este evento foi cancelado, então, para
marcar o dia do químico, nossos 80 anos e, como sempre, evidenciar a importância do segmento químico
no combate ao coronavírus junto à sociedade em geral, faremos doação de cestas básicas à população
em situação de vulnerabilidade, com divulgação nas redes sociais e meios de comunicação como rádio
e TV. Com o lema: SOLIDARIEDADE DÁ QUÍMICA, contamos com seu apoio para a aquisição de tais cestas
básicas, porque, vamos buscar junto aos trabalhadores das indústrias químicas e toda a sociedade
doações de qualquer valor, pois a cada real doado por pessoa física, a organização do evento colocará
mais um real, dobrando assim o montante arrecadado, e com isso, buscamos atender nosso lema,
SOLIDARIEDADE DÁ QUÍMICA entre a sociedade, as indústrias químicas e o SINDIQUIM.
Hoje, 18 de junho, estamos lançando a campanha, dia do químico, encerrando no dia 30 de
outubro, dia de nossos 80 anos. Serão quatro momentos de entrega das cestas básicas: 23 de julho em
Encantado; 27 de agosto em Caxias do Sul; 24 de setembro em Montenegro; 22 de outubro em Porto
Alegre. Com a intenção de fomentar o comércio local, as cestas serão adquiridas nos municípios onde
ocorrerão as entregas.
Estamos, a partir de já, à disposição para esclarecimentos de todos interessados em fazer com
que a solidariedade “dê Química” entre nós, através do telefone (51) 3331-5200 ou e-mail sindiquimrs@sindiquim.org.br.
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