
O Sindicato das Indús-
trias Químicas no 
Estado do Rio Gran-
de do Sul – SINDI-
QUIM – completa 70 

anos de fundação. Em 
30 de outubro de 1941, 

um grupo de 22 indus-
triais resolveu, nos termos da 

legislação em vigor, fundar esta enti-
dade. 

Constituído para fins de estudos, 
coordenação, proteção e representa-
ção legal da categoria econômica das 
indústrias químicas do Estado, o Sin-
dicato abriga hoje uma base com 600 
empresas e mantém crescimento cons-
tante.

Quis a casualidade que, na 179ª 
Sessão da Diretoria executiva da Orga-
nização das Nações Unidas, 24 Estados 
membros, liderados pela Etiópia, pro-
clamassem o ano de 2011 como o Ano 
Internacional da Química. A Unesco é a 
agência líder da ONU e a IUPAC – União 
Internacional de Química Pura e Apli-
cada - sua principal parceira.

É uma celebração mundial das con-
quistas desta ciência e de suas contri-
buições para o bem estar da humani-
dade. Entre seus objetivos, está o de 
aumentar a valorização e o entendi-
mento públicos sobre a Química, esti-
mular o interesse dos jovens e exaltar 
o centenário do Prêmio Nobel de Marie 
Curie, celebrando a contribuição das 
mulheres.

Como se pode ver, o ano de 2011 
é extremamente relevante para a Quí-
mica e, por extensão, ao nosso Sin-
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dicato. Por isso, a importância deste 
livro, que mostra a evolução do SIN-
DIQUIM e suas conquistas nestas sete 
décadas, especialmente a implanta-
ção do Polo Petroquímico no Estado, 
fruto direto do trabalho da diretoria 
do SINDIQUIM naquela época e de 
importância fundamental em nossa 
economia.

O SINDIQUIM tem como sua base 
de categoria econômica empresas per-
tencentes a diversos segmentos e vem 
procurando agregar ainda os biocom-
bustíveis.

Destes 70 anos vividos pelo Sindi-
cato, tive a oportunidade, a satisfação 
e o prazer de acompanhar sua traje-
tória nos últimos 25 anos. Em 17 de 
julho de 1986, convidado pelo nosso 
sempre presidente Gerhard Joseph 
Theisen, assumi como secretário e, em 
quatro mandatos consecutivos, como 
vice-presidente.

Em 2004, indicado e convidado 
pelo presidente Bolivar Baldisserot-
to Moura, fui eleito pela primeira vez 
para o cargo de presidente do Sindica-
to das Indústrias Químicas no Estado 
do Rio Grande do Sul, estando à frente 
do SINDIQUIM desde então. Cumpro, 
atualmente, minha terceira gestão na 
presidência.

Júlio Luiz Pereira Morandi3



Ano de 1941 – O  CENÁRIO

ano de 1941 não parecia promissor. 
No dia 9 de maio, a histórica enchen-
te em Porto Alegre chegava a seu 
ponto máximo. Em uma população 

de 270 mil habitantes, 70 mil esta-
vam flagelados, sem energia elétrica e 

água potável. Havia desolação e perigo de 
doenças.

O Guaíba atingia um recorde, com 4 
metros e 75 centímetros, e o centro da 
capital ficou debaixo d’água. Os barcos 
eram os únicos meios de transporte. O 
comércio local, indústrias e residências 
foram tomadas pela inundação e muita 
gente perdeu tudo o que tinha. 

O Brasil vivia sob um regime ditato-
rial conhecido como Estado Novo, que 
durou de 1937 a 1945, comandado pelo 
presidente Getúlio Vargas. A situação 
não era boa também no cenário interna-
cional. O mundo enfrentava o auge da 
Segunda Guerra, com graves reflexos em 
vários países, até mesmo na América do 
Sul. A Imprensa alertava para as impor-
tações durante os dois anos do combate, 
iniciado em 1939. Houve sensível redu-
ção das compras neste período, assim 
como prejuízos no comércio exportador 
e importador. 

A 13 de agosto de 1941, o prefeito de  
Porto Alegre, José Loureiro da Silva, de-
terminou a adoção do gasogênio nos ve-
ículos que circulavam na cidade. A gaso-
lina passou a ser racionada e a liberação 
só ocorria para ambulâncias e carros de 
serviços públicos essenciais. A medida 
era resultado dos ataques de submarinos 
a navios na costa brasileira.  Há 70 anos, 
a capital tinha 4.115 automóveis particu-
lares, 449 de praça (os táxis de hoje), 197 
ônibus e 421 motos. 

Por outro lado, em artigo publicado 
em novembro de 41 no tradicional jornal 
gaúcho Diário de Notícias, o engenheiro e 
professor Ivo Wolf alertava que era pre-
ciso manter o ritmo atual das fábricas, 
com a criação urgente de um Instituto de 
Tecnologia no Rio Grande do Sul.

O analista já previa o que poderia 
acontecer após o embate. O instituto te-
ria o objetivo de aperfeiçoar os métodos 
de fabricação. “Não nos devemos iludir, 
pois o extraordinário surto industrial que 
se verifica no presente é unicamente con-
sequência do conflito que absorve toda a 
energia das maiores indústrias do mun-
do”, escreveu o futuro reitor da Universi-
dade Federal do Estado na década de 70.

Para Ivo Wolf, tudo o que se produzia 
na época, bem regular ou sofrível, tinha 
ótima colocação, o que não aconteceria 
após a guerra se as empresas não esti-
vessem tecnicamente preparadas para 
fabricar com qualidade.

Os jornais no Rio Grande do Sul 
abriam suas manchetes para escancarar 
a batalha mundial. A primeira e a última 
página eram recheadas com detalhes do 
conflito. No miolo, mesclavam algumas 
notícias locais, envolvendo informações 
sindicais ou crônica policial, e propagan-
das imensas, anunciando os filmes no 
cinema. 

Em outubro de 41, a fita “Seus 3 Amo-
res”, com Ginger Rogers no papel prin-
cipal, fazia sucesso no Cine Vera Cruz, 
enquanto Capitão Aventura era apre-
sentado no Central, com Jose Mojica e 
Manolita Saval. Completando as páginas 
dos periódicos, comerciais de sabonetes, 
sabões, talcos, tintas, venenos contra in-
setos, anúncios de clínicas médicas e de-
zenas de remédios para todos os males 
possíveis.

O
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A Coragem

o dia 30 de outubro daquele 
ano, o Correio do Povo estam-

pava em sua primeira página, 
com letras garrafais: “Contra-

Ofensiva Russa Generalizada Faz 
Recuar as Forças Germânicas”. 

No vespertino Folha da Tarde, a 
manchete ocupava quase toda a pági-
na: “Batalhas Decisivas São Esperadas 
na Frente de Moscou, Onde os Russos 
Retomaram a Iniciativa”.

A situação se mostrava grave, mas 
não intimidou a 22 industriais no sul 
do Brasil. Com coragem e determi-
nação, receberam a Carta Sindical e 
fundaram o Sindicato das Indústrias 
Químicas no Estado do Rio Grande 
do Sul. Entre as empresas que se uni-
ram naquela época, havia unidades 
de produção de fósforo até refino de 
petróleo. Era o início de uma história 
brilhante de lutas e vitórias. A en-
chente, a guerra e os temores de um 
futuro incerto ficavam para trás.

O edital número um da nova enti-
dade foi publicado no Diário de Notí-
cias em 9 de novembro de 1941, mas 
datado de 16 de setembro e assinado 

por Eugênio Bier, no exercício da pre-
sidência. 

Na página 13 do jornal, Bier comu-
nica o reconhecimento do Sindicato 
das Indústrias Químicas, de acordo 
com o decreto-lei nº 1.201, de 5 de 
julho de 1939, e alerta para a arre-
cadação do imposto sindical. O pa-
gamento seria feito diretamente na 
tesouraria da associação, com sede 
estabelecida na Rua Dr. Flores 47, em 
Porto Alegre.

Deveriam pagar o imposto todos 
aqueles cujas atividades estavam re-
presentadas pela entidade patronal. 
Naquela ocasião, eram: indústrias de 
produtos químicos para fins indus-
triais; de preparação de óleos vege-
tais e animais; de resinas sintéticas; 
de perfumaria e artigos de toucador, 
de sabão e velas; de explosivos; de 
tintas e vernizes; de fósforos, de adu-
bos e colas; de lavanderia e tinturaria 
de vestuário.

N

xx

“Paço Municipal tomado 
pelas águas”
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A segunda sede do 
SINDIQUIM era no 
Edifício Formac, onde 
várias reuniões da 
diretoria ocorreram 
na Sala A.J.Renner

O primeiro edital 
da entidade foi 
publicado em 
novembro de 1941

A iniciativa do 
SINDIQUIM em 
fundar uma 
escola mereceu 
amplo destaque 
no Diário de 
Notícias, com 
a presença 
do presidente 
Ernani de 
Lorenzi.

8

Ao final do texto, o presidente Bier 
alertava: “As repartições federais, es-
taduais e municipais não concederão 
registro ou licença nova ou em renova-
ção, para funcionamento dos estabeleci-
mentos daqueles que não apresentarem 
quitação do imposto sindical, ficando os 
faltosos sujeitos à penalidade prescritas 
pela lei”. A data limite do pagamento era 
30 de novembro.

Escola
 
O Livro dos Estatutos do Sindicato foi 

impresso na “Tipografia Santo Antônio 
– Pão dos Pobres, de Porto Alegre” em 
1944. No Capítulo I, Artigo 1º, dizia que 
o Sindicato “é constituído para fins de 
estudo, coordenação, proteção e repre-
sentação legal das categorias econômicas 
dos fabricantes de produtos químicos”.

Uma reportagem, porém, mostrava 
que a entidade atuava além de suas pró-
prias fronteiras. Em 7 de dezembro de 
1946, o Diário de Notícias de Porto Ale-
gre publicava em sua capa: “ A Iniciativa 
Privada na Campanha de Alfabetização”.

Em um texto primoroso, que mais 
lembrava uma crônica, o repórter narrou 
a iniciativa do Sindicato em fundar uma 
escola para crianças e adultos em um 
prédio da Rua Morretes, no bairro Passo 
D’Areia. “Obra do Sindicato das Indús-
trias Químicas no Estado do Rio Grande 

do Sul, entidade patronal que, afora suas 
próprias finalidades, procura fazer-se 
útil através de iniciativas outras de que 
esta, que constitui um soberbo exemplo”, 
escrevia o jornalista do Diário. 

A matéria foi feita em comemoração 
aos 12 meses de pleno funcionamento do 
pequeno colégio, que contava com a pre-
sença de alunos de seis a 40 anos e com 
a visita do primeiro presidente do Sindi-
cato, Ernani de Lorenzi, criador da ideia. 
“Indica um caminho a seguir na recupera-
ção do nosso povo – uma escola de alfa-
betização que vem alcançando esplêndi-
dos resultados”, informava o repórter. 

O Sindicato das Indústrias Químicas 
no Estado do Rio Grande do Sul, mais 
tarde denominado SINDIQUIM-RS, ficou 
algum tempo na Rua Dr. Flores e depois 
foi transferido para a Travessa Leonardo 
Truda, no Edifício Formac, as duas sedes 
no centro de Porto Alegre. 

Atualmente está estabelecido junto 
à Federação das Indústrias do Estado 
(Fiergs), na Avenida Assis Brasil, Zona 
Norte da capital, e todas as diretorias 
que se sucederam mantiveram o mes-
mo espírito empreendedor, de luta e de 
coragem dos pioneiros, tornando o SIN-
DIQUIM uma das entidades de maior 
representatividade no país. O incentivo 
e o apoio às instituições de ensino per-
manecem até hoje.
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Os presidentes

primeiro presidente do Sindicato 
das Indústrias Químicas foi Ernani 
de Lorenzi, que, reeleito, permane-
ceu até 1956. Em 13 de julho daque-

le ano, tomou posse Paulo Jack Feltes 
e sua gestão foi até julho de 1959. 

O registro seguinte vai direto ao ano 
de 1962, onde Fernando V. Cardoso as-
sumia a presidência da entidade, encer-
rando seu mandato em maio de 1964, 
dois meses após o golpe militar no Bra-
sil. Logo em seguida, a 15 de junho, era 
eleito Victor Faria Masi, que presidiu 
até 1966.

GuilhErmE PErEira 
Gastal 

Em 6 de junho de 66, foi realizado 
novo pleito, com a posse de Guilherme 
Pereira Gastal. Seu mandato foi até junho 
de 1968.  Hoje falecido, o ex-presidente 
contou sua história há dez anos, quando 
o SINDIQUIM comemorava seu 60º ani-
versário.

Formado em Química e diretor da 
Memphis, Gastal não quis se reeleger, 

pois considerava um equívoco a conti-
nuidade de gestões. Naquela época, as 
entidades eram conhecidas apenas pelo 
nome de seus presidentes, que se perpe-
tuavam nos cargos. “Os sindicatos eram 
pessoais”, afirmava Gastal em sua entre-
vista anterior. 

O empresário achava necessário dar 
oportunidade a pessoas novas e chegou 
a formar uma chapa de oposição anos 
depois, apenas para evitar uma reelei-
ção, mas não se elegeu. “Eu só queria 
contrariar, mas em bons termos”, con-
tou em 2001.

udo EuGÊNio hENNiG
Udo Eugênio Hennig foi o sexto pre-

sidente do SINDIQUIM, empossando em 
julho de 1968, com mandato até julho de 
1971. Proprietário de uma das maiores 
redes de lavagem de roupas da época, as 
Lavanderias OK, Hennig é formado em 
Medicina e chegou a atuar na profissão 
no interior do Estado por alguns anos.

Lembra ainda hoje qual foi a maior 
batalha que enfrentou como dirigente da 
entidade, que, naquele tempo, abrigava 

as lavanderias. “A Sunab (Superintedên-
cia Nacional do Abastecimento) tabelava 
os preços , tínhamos que ter o carimbo e 
o amém dela na frente da porta”, afirma 
o ex-presidente.

A única maneira de contornar este 
problema era falar diretamente com 
o Ministério da Indústria e Comércio e 
Hennig, acompanhado do delegado da 
Sunab da época, foi ao Rio de Janeiro 
para ter uma audiência com o ministro e 
resolver a questão.  Houve entendimento 
neste sentido e as lavanderias puderam 
determinar seus próprios preços para os 
serviços. 

Mesmo sendo um homem conheci-
do e importante, Hennig acredita que o 
fato de se apresentar como presidente 
de um grande Sindicato colaborou para 
a solução do caso. Ao término da ges-
tão, houve um movimento para que ele 
se reelegesse, mas o médico não quis 
mais continuar. “Achei melhor passar 
o cargo para um segmento que tivesse 
mais força e as lavanderias não tinham 
força, eram prestadoras de serviço. Era 
bom o sindicato ficar com os industria-
listas”, revela.

O
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GErhard JosEPh 
thEisEN  

Em 17 de julho de 1980, era empos-
sado Gerhard Joseph Theisen. Foi ree-
leito em quatro gestões, permanecendo 
por 12 anos à frente da entidade, até ju-
lho de 1992, e também participou da di-
retoria como vice-presidente por quatro 
vezes. Conhecido por sua perseverança 
e firmeza, foi um dos membros mais 
atuantes do SINDIQUIM.

Através de sua persistência que o 
Polo Petroquímico do Sul se tornou re-
alidade no Estado, batalha iniciada em 
conjunto na gestão de Sérgio Saraiva. 
Theisen enfrentou fortes interesses 
políticos para possibilitar a implan-
tação do complexo e conta que foram 
anos de lutas desgastantes.

No governo Synval Guazzelli, foi 
secretário estadual da Indústria e 
Comércio e, por duas vezes, repre-
sentou a indústria química brasileira 
nos encontros da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) em Gene-
bra. Diretor da Louçalin, das Tintas 
Renner e Renner Herrmann, atuou 
ativamente por 63 anos, até se apo-
sentar. Quando jovem, era atleta de 
destaque em esgrima pela Sogipa, 
uma das atividades das quais se or-
gulha até agora.

Bolivar  
BaldissErotto moura

Bolivar Baldisserotto Moura tomou 
posse em 14 de julho de 1992, atuando, 
por quatro gestões consecutivas, até ju-
lho de 2004.

“Ter sido presidente do Sindicato 
das Indústrias Químicas foi uma gran-
de honra, uma experiência maravilhosa, 
seja para a própria formação pessoal, 
seja para melhor conviver e avaliar a 
grandeza da indústria química para o 
Estado”, afirma o ex-dirigente. 

Na opinião de Moura, é um segmento 
bastante heterogêneo no Rio Grande do 
Sul, com a existência de micro, pequenas 
e grandes empresas, como as do Polo Pe-
troquímico, todas integrantes do mesmo 
sindicato, gerando os mais diversos en-
foques. “As menores têm uma gama de 
problemas e demandas que faz com que 
o SINDIQUIM seja fundamental para a 
sobrevivência e o desenvolvimento delas, 
enquanto as maiores também têm ques-
tões importantes a resolver, como as ne-
gociações salariais, que sempre passam 
pela entidade, seja qual for o porte da 
indústria”, explica Bolivar Moura.

O ex-presidente conta que houve 
alguns marcos na história da indústria 
gaúcha, como a instalação da Refinaria 
Alberto Pasqualini, pelo que ela repre-

sentou para a economia do Estado e por 
ter sido geradora de outras empresas.

Outro fato marcante foi a conquista 
do Polo Petroquímico e sua importância 
para o Rio Grande do Sul. “Quando eu 
cheguei ao Sindicato como presidente, o 
Polo já estava razoavelmente consolida-
do, ainda existia alguma demanda, mas 
não foi o que pontuou a minha gestão”, 
recorda Moura.

O fato de maior relevância na admi-
nistração do então presidente foi uma 
tentativa de terceiros de criar um outro 
sindicato da indústria química, que atu-
aria em determinados municípios, prin-
cipalmente ligados ao Vale dos Sinos. 
“Felizmente, nós conseguimos equacio-
nar o assunto, tivemos um apoio bastan-
te expressivo de empresas localizadas 
nesta região e mantivemos a unidade do 
setor como é até agora, com um sindi-
cato robusto, com reservas financeiras e 
condições de realizar e empreender em 
benefício dos próprios associados”.

Júlio luiz PErEira  
moraNdi

Em junho de 2004, realizaram-se 
eleições no SINDIQUIM e foi eleito Júlio 
Luiz Pereira Morandi, sendo empossado 
em 09 de julho do mesmo ano, perma-
necendo na presidência até hoje.12 

aNtoNio 
PrEstEfEliPPE NEto

Em 1971 era eleito Antonio Pres-
tefelippe Neto e seu mandato ocorreu 
até julho de 1974. Também já faleci-
do, o químico e economista concedeu 
entrevista ao SINDIQUIM em 2001. 
Durante sua gestão, era diretor técni-
co da Renner Herrmann S.A.

Naquela época, percebeu que 
o Sindicato tinha uma boa receita, 
mas não fazia nenhuma aplicação fi-
nanceira. Por isso, aplicou o que foi 
possível e a entidade obteve mais re-
cursos, permitindo a compra de um 
imóvel.

A grande batalha de sua gestão, 
porém, foi tentar baixar as tarifas de 
importação de matérias-primas. Hou-
ve vários pleitos neste sentido para o 
governo federal e se obteve sucesso 
em praticamente todos.

Apesar do trabalho intenso, Pres-
tefelippe contou que teve a sorte de 
entrar no SINDIQUIM no período em 
que o presidente da Federação das In-
dústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) 
era Paulo Velhinho, seu colega desde 
o então curso primário até a Faculda-
de de Química. 

Recebeu forte apoio do amigo de 
infância e de seus pares no Sindicato, 

citando, especialmente, os nomes de 
Sérgio Saraiva e de Bernardo Cops-
tein, além de Guilherme Pereira Gas-
tal, que o conduziu ao Sindicato.

sérGio silvEira 
saraiva 

Em 12 de julho de 1974, o dire-
tor e membro do Conselho de Ad-
ministração das Empresas Petróleo 
Ipiranga, Sérgio Silveira Saraiva, to-
mou posse como novo presidente 
do SINDIQUIM. Reeleito em 1977, 
encerrou sua segunda administração 
em 1980.

O embrião do Polo Petroquímico 
do Sul e o início de toda a luta para 
trazer o complexo ao Estado marca-
ram suas duas gestões. “A diretoria 
do Sindicato era muito coesa, todos 
se dedicavam e meu maior colabo-
rador foi o vice-presidente Gerhard 
Joseph Theisen, sempre pronto e dis-
posto, assim como o tesoureiro, Júlio 
João Morandi”, relembra, ainda hoje, 
o ex-dirigente. 

Saraiva conta que também ha-
via muitas demandas de empresas, 
dissídios e reuniões ordinárias para 
novos empreendedores e investimen-
tos na área química, mas a implan-

tação do Polo era o centro de tudo. 
O Brasil era totalmente dependente 
de matérias-primas e o complexo de 
Camaçari, na Bahia, supria parte das 
necessidades internas, mas já havia 
um déficit.

Nesta época, foi dada a largada 
para a implantação do 3º Polo no Bra-
sil e houve uma disputa política entre 
os Estados. A Bahia queria ampliar o 
seu complexo e São Paulo e o Rio de 
Janeiro tinham melhores condições 
de infraestrutura. “Todo o Rio Gran-
de do Sul se uniu em prol da implan-
tação no Estado, houve coesão total 
das forças produtoras, políticas e da 
população”, afirma Sérgio Saraiva. 

O Sindicato também desenvolveu, 
juntamente com órgãos do Governo 
do Estado, uma ampla ação no senti-
do de estimular as indústrias de se-
gunda geração, para absorver os pro-
dutos da central de matérias-primas. 
Depois do estabelecimento do Polo, 
surgiram várias empresas e, naquela 
ocasião, 16% da arrecadação do Es-
tado provinham do Polo, de acordo 
com Saraiva.

O ex-presidente recorda que o 
SINDIQUIM tinha uma posição muito 
importante entre os três principais 
sindicatos patronais dentro da Fier-
gs, por sua força e por ter empresas 
de grande porte.
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Indústrias mais antigas

ntre as 22 empresas que iniciaram o 
Sindicato, nem todas sobreviveram, ou 
continuaram ligadas. Algumas se trans-
feriram para entidades mais afins, como 
as lavanderias, e outras se filiaram um 
pouco depois, até chegar ao número ex-
pressivo de indústrias que compõem o 
SINDIQUIM nos dias de hoje.

Cada uma delas tem histórias fasci-
nantes de garra e superação, inclusive 
na época do conflito mundial, ou da 
enchente de 41, quando foi fundado o 
Sindicato. Várias são familiares e pas-
saram por três ou quatro gerações.

Entre aquelas acima de 70 anos, em 
atividade, os registros do SINDIQUIM 
apontam a Veronese Produtos Quími-
cos como uma das mais antigas, que 
completa seu centenário em 2011. As-
sociada de número 18 do Sindicato, a 
empresa está relacionada à história do 
vinho no Brasil e foi fundada em 1911 
em Caxias do Sul, com o nome de Ve-
ronese & Companhia.

A indústria brasileira do vinho surgiu 
no final do século XIX com a imigração 

italiana no sul do país. No entanto, a ca-
racterística de solo ácido, somada aos 
escassos recursos tecnológicos e outras 
dificuldades, resultava em uma bebida 
ruim e que deveria ser consumida rapi-
damente, antes de se tornar vinagre.

Luiz Veronese, um jovem brasileiro 
filho de imigrantes, trouxe literatura 
especializada da Itália e, auxiliado por 
seus irmãos, pesquisou e desenvolveu 
produtos e procedimentos corretivos 
de acidez e estabilizadores do vinho, 
melhorando aroma e cor. Ainda são em-
pregados até hoje, embora em menor 
escala, em virtude da evolução da vitivi-
nicultura brasileira.

Atualmente, os produtos da Verone-
se são também utilizados nos segmen-
tos da indústria de alimentos e bebidas, 
de essências e fragrâncias e farmacêuti-
cos, entre outras aplicações industriais. 
São de origem orgânica natural em sua 
maioria e produzidos de acordo com os 
procedimentos que garantam a segu-
rança e higiene próprias para consumo 
humano.

A centenária Veronese

E
ENfrENtaNdo a GuErra

Os obstáculos enfrentados pela 
empresa durante a Segunda Guerra 
Mundial são lembrados pelo químico 
industrial Guido Tomasi, hoje com 94 
anos. Além das dificuldades de supri-
mentos de insumos químicos importa-
dos, havia falta de derivados de petró-
leo  e escassez de energia elétrica.

A carência de combustíveis foi supri-
da com o uso do gasogênio e, para a falta 
de energia, muitas indústrias de Caxias 
tiveram que se abastecer de pequenas 
usinas, aproveitando as quedas de água 
e cascatas existentes na região. “A Vero-
nese participou de um investimento em 
uma pequena hidroelétrica no Rio São 
Marcos, a uns 25 quilômetros de distân-
cia da nossa empresa. Havia um dínamo 
naquela queda de água, que fornecia 
energia elétrica para a Veronese em rede 
própria e atendia ainda a moradores da 
sede urbana de São Marcos, então dis-
trito de Caxias”, relembra Tomasi com 
clareza.

A Veronese Produtos Químicos, fundada em 1941, 
é uma das empresas mais antigas do setor
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a EmPrEsa hoJE

A Refinaria ocupa uma área de 40 
hectares e sua matéria-prima, o petró-
leo cru, chega através de navios no píer 
petroleiro localizado próximo à empre-
sa. Dos navios, o petróleo é conduzido 
por meio de um oleoduto, sendo arma-
zenado em seis tanques, com capaci-
dade total de 100 mil metros cúbicos. 

Sua capacidade de processamen-
to é de 17 mil barris/dia de petróleo, 
o equivalente a cerca de 2,7 mil me-
tros cúbicos/dia, distribuídos prin-
cipalmente em gasolina, óleo diesel, 
bunker, asfalto, GLP e solventes. A em-
presa tem flexibilidade de produção de 
seus derivados, uma peculiaridade de 
refinarias de pequeno porte, que visa 
a desenvolver produtos de acordo com 
as necessidades de cada cliente, como, 
por exemplo, solventes especiais para 
indústrias químicas e gasolinas de alto 
padrão. Todos os produtos são comer-
cializados através de modais rodoviá-
rio, ferroviário e marítimo.

A Refinaria é a 
mais antiga em 

operação no 
país, iniciando 

as atividades 
em 1933 em 

Uruguaiana
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Refinaria: associada número um

 om 74 anos de atuação, a Refi-
naria de Petróleo Riograndense, 
localizada em Rio Grande, é a 
mais antiga Refinaria em ope-
ração no país e faz parte da 
história remota do Sindicato. É 

considerada a associada número 
um. Inaugurada em 7 de setembro 

de 1937 como Refinaria de Petróleo Ipi-
ranga, deu início ao processo de refino 
de petróleo no Brasil e originou as Em-
presas de Petróleo Ipiranga. 

Tudo começou em 1933, em Uru-
guaiana, quando os empresários bra-
sileiros João Francisco Tellechea e 
Eustáquio Ormazabal se associaram 
a argentinos e fundaram a Destilaria 
Rio-Grandense de Petróleo S/A.

Nessa fase inicial de operações, a 
Destilaria foi surpreendida por uma 
medida do governo argentino, que 
proibiu a reexportação de petróleo, in-
viabilizando o esquema de recebimen-
to de matéria-prima da empresa.

Empresários uruguaios se articula-
ram para montar uma refinaria de pe-
tróleo no sul do país. Aliados a brasi-
leiros e argentinos, encontraram uma 
estreita faixa de terra entre o oceano e 

a Lagoa dos Patos e definiram que este 
seria o local ideal. O projeto foi execu-
tado com extrema rapidez.

coNflito muNdial 

Após a reestruturação societária, 
a Refinaria conviveu com o forneci-
mento irregular de petróleo durante 
a Segunda Guerra Mundial. O petróleo 
bruto vinha do Equador, transportado 
por navio petroleiro de bandeira ar-
gentina, que fazia sua rota passando 
pelo Estreito de Magalhães.

Preocupada com a falta de maté-
rias-primas, todas priorizadas para as 
nações em guerra, a Argentina impe-
diu que seu cargueiro transportasse 
petróleo para o Brasil. A solução en-
contrada foi empregar um petrolei-
ro brasileiro, o Recôncavo, e depois 
substituí-lo pelo Santa Maria, os dois 
únicos disponíveis.

A situação se agravou quando a 
empresa que explorava e distribuía 
o petróleo equatoriano cancelou seu 
fornecimento ao Brasil, alegando que 
o almirantado inglês necessitava de 
matéria-prima. Do Mediterrâneo, em 

plena área de conflito, não se podia 
cogitar a compra de petróleo. 

As Antilhas, que pareciam ser a op-
ção natural, estavam bloqueadas pelos 
submarinos alemães que cercavam a 
região, exatamente para impedir a saí-
da de produtos das refinarias de Cura-
çau e Aruba.

Com a entrada do Brasil na guerra, 
em 1942, o bloqueio alemão se tornou 
mais rígido. Sem petróleo, com os tan-
ques quase vazios e sem perspectivas 
de conseguir abastecimento, a Refinaria 
chegou a paralisar suas atividades, com 
os funcionários fazendo serviços de 
manutenção para não ser despedidos.

Quando Getúlio Vargas se certificou 
de que as reservas da Refinaria estavam 
completamente esgotadas, o petroleiro 
Recôncavo partiu carregado das Anti-
lhas, trazendo o abastecimento após 
driblar a intensa vigilância alemã.

Com o recebimento da matéria-pri-
ma, a Refinaria voltou a operar. Nesse 
período, a Ipiranga iniciou sua parti-
cipação no segmento químico, desen-
volvendo tecnologia para a fabricação 
de solventes que supriram a indústria 
da borracha.

C
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A Seta começou 
a operar em 
1941 em 
Estância Velha

18

Seta: extração de tanino 
de acácia negra

Grupo Seta, atualmente 
composto por diversas 
empresas, teve sua ori-
gem em 1941, com a 
fundação da Sociedade 

Extrativa Tanino de Acá-
cia, em Estância Velha. Era 

a primeira indústria de tani-
no de acácia negra do continente Ame-
ricano e foi formada por curtidores, 
liderados pelo Sr. Edvino Leuck.

A Seta surgiu para suprir a de-
manda de tanino dos curtumes lo-
cais, passando, posteriormente, a 
atender todo mercado nacional. Em 
época de plena guerra mundial, en-
frentando todas as adversidades 
próprias à situação, os empreende-
dores começaram a primeira unida-
de fabril com equipamentos usados, 
devido à impossibilidade de contar 
com a indústria nacional e também 
por não haver condições, na época, 
de importar.

 Graças ao esmero de seus ges-
tores e à qualidade de seus produ-
tos, a empresa rapidamente passou 
a atuar no mercado internacional. 

A produção, que começou com 500 
quilos/dia, em cinco anos já alçava 
cinco toneladas por dia de tanino só-
lido e líquido. Hoje a empresa tem 
capacidade para produzir 80 tonela-
das diárias de tanino, além de outros 
produtos.

Desde sua criação, a Seta busca 
o crescimento e desenvolvimento, 
com o objetivo de oferecer produ-
tos de qualidade, prestar a melhor 
assistência técnica possível aos seus 
clientes e produtores de matéria-pri-
ma. A consolidação deste processo 
foi dada pelo segundo presidente da 
empresa, Mario Leuck, que em sua 
administração expandiu os merca-
dos para mais de 70 países.

Em 1987, foi instalada uma fi-
lial voltada para o desenvolvimento, 
produção e comercialização de pro-
dutos químicos derivados do tanino 
e petroquímicos. A empresa, assim, 
ingressava no segmento da química 
fina, denominando seus produtos de 
“especialidades químicas”. A filial 
é conhecida no mercado como Seta 
Química.

Para estender a sua atuação cor-
porativa e procurando o crescimen-
to globalizado, em 1998, a Setapar 
S/A formou um joint-venture com a 
Mitsubishi Corporation, para insta-
lação de uma planta para produção 
de cavacos de madeira, com o pro-
pósito de absorver e desenvolver o 
potencial florestal da acácia negra 
no Rio Grande do Sul, visando o 
abastecimento mundial. A empresa 
constituída, Mita Ltda., foi instalada 
às margens do Rio Taquari, ao lado 
da filial da Seta. 

Em 1999, foi criada a Acquaquí-
mica Ltda.,voltada ao fornecimento 
de produtos derivados do tanino 
para outros segmentos industriais, 
tais como: produção de açúcar, álco-
ol, petróleo e também para o trata-
mento de águas de consumo e resi-
duais, entre outros. 

Mantendo o objetivo em adotar 
práticas sustentáveis, além das cer-
tificações ISO9000, em 2004 a em-
presa foi certificada pela norma in-
ternacional FSC (Forest Stewardship 
Council). 

O
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os 77 anos, a Fontana S/A 
é outra antiga associada do 

SINDIQUIM. A empresa co-
meçou a ser operada em 1934, 

por Pedro Fontana, ainda como 
firma individual, acreditando no 

trabalho e empenhando-se para 
conquistar um mercado muito 

restrito e adverso na época. 
Havia dificuldades de locomoção e 

o capital disponível era pequeno. A fá-
brica de sabão não era grande e opera-
va sob métodos artesanais, com uma 
produção relativamente baixa e pouca 
procura do produto. 

A partir de 1958, Pedro Fontana 
decidiu entregar a administração a 
seus filhos Cezário e Dinarte, transfor-
mando a empresa em uma sociedade 
solidária, sob razão social de Fontana 
& Cia. Ltda..

O dinamismo e o tino comercial da 
segunda geração contribuíram signi-
ficativamente para que houvesse um 
aumento da demanda e produção, 
com os negócios ganhando um novo 
alento. Em maio de 1979, passou a se 
denominar Fontana S.A. A letargia da 

Fontana: superação 
e sucesso

pequena fábrica foi vencida e deu lu-
gar à agilidade do progresso.

Com o passar do tempo, a empresa 
foi modernizada, ampliada e reestru-
turada. O parque industrial foi equipa-
do com os maquinários mais avança-
dos do ramo, consolidando assim sua 
posição no mercado nacional.

Atualmente a Fontana está posicio-
nada entre os principais fabricantes 
de produtos de higiene e limpeza no 
Brasil e também tem seus produtos ex-
portados para diversos países.

A Fontana agilizou seu 
processo de fabricação a 

partir da segunda geração

A
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m 1928, Armando Oliveira Costa abriu 
a Perfumaria Cine, que em 1962 pas-
sou a se chamar Crivella Laboratório 
Industrial. A empresa, localizada na 
Zona Norte de Porto Alegre, é uma das 
associadas mais antigas do Sindicato e 
passou por dificuldades em 1941, pois 
o bairro onde estava sediada foi dura-
mente atingido pela enchente. 

Mas com garra e muito trabalho, 
superou mais este obstáculo. Foi a pri-
meira a fabricar, comercialmente, sa-
bão em pedra no Brasil. Também pro-
duzia perfumes, com essências que 
importava direto da França.

Amaury Crivela Costa, filho do fun-
dador, deu continuidade à empresa e, 
na década de 60, lançou o primeiro 
desodorante em bastão, líder no mer-
cado por muitos anos e patrocinador, 
em 1964, da estreia de um jovem can-
tor na capital gaúcha: Roberto Carlos. 
O show aconteceu ao vivo no dia 20 de 
maio na então TV Gaúcha. Tímido, mas 
muito afinado, o artista se apresentou 

sozinho, tocando apenas um violão.
Também na década de 60, um dos 

grandes sucessos da empresa foi o 
lançamento de um talco boratado, da 
marca Borotalco, em saquinhos de 250 
gramas, líder de vendas no Rio Grande 
do Sul.

Nos anos 70, a terceira geração 
assumiu a Crivella, que hoje atua na 
linha de produtos institucionais para 
hotelaria, indústria metal-mecânica, 
lavanderias e cozinhas profissionais, 
com detergentes, desengraxantes, de-
sinfetantes e sabonete líquido. 

Crivella lança  
primeiro desodorante 
em bastão

E
A Crivella iniciou  

em 1928 na Zona Norte 
de Porto Alegre, onde 

permanece até hoje



23

 
Polo Petroquímico 

Polo Petroquímico do Sul é um mar-
co na história do Sindicato das In-
dústrias Químicas no Estado. Sua 
fundação foi uma alavanca para o 
progresso do setor. Poucas vezes o 

Rio Grande do Sul se uniu, de forma 
quase unânime, para atrair um investi-
mento deste porte.

O engenheiro Percy Louzada de 
Abreu, que participou de toda a implan-
tação, descreve cada detalhe no livro “A 
Epopéia da Petroquímica no Sul – Histó-
ria do Pólo de Triunfo”, publicado em 
2007 para comemorar os 30 anos da 
criação da Copesul.

Para entender a importância do setor, 
é preciso voltar no tempo. Abreu conta 
em seu livro que a petroquímica, como 
atividade industrial, surgiu no mundo 
na década de 1930, quando foi iniciada 
na Alemanha a produção comercial das 
primeiras resinas termoplásticas. Elas 
substituíam, sinteticamente, a madeira, 
o vidro e a borracha.

Na época, esses materiais já eram 
encarados como estratégicos para even-
tual emprego militar, mas sua aceitação 
no mercado era reduzida, pela baixa 
qualidade. No Brasil, começaram a che-

gar depois da Segunda Guerra e muita 
gente os conheceu, popularmente, como 
“brinquedos de matéria plástica”.

Havia também cortinas para banhei-
ros, plásticos para embalagens e pro-
dutos de uso simples. “Embora o mer-
cado rejeitasse o uso, os formuladores 
de estratégia avaliavam corretamente o 
futuro do segmento e procuravam atrair 
investimentos que trouxessem capitais 
e tecnologia nessa área emergente”, ava-
liou Abreu em seu livro. Era o final dos 
anos 60 e a petroquímica ia ganhando 
espaço nos países desenvolvidos. É des-
sa época a decisão de implantar polos 
no Brasil.

Começou em São Paulo, com o Polo 
Petroquímico de Capuava, e na Bahia, 
com o de Camaçari. Nos meados dos 
anos 70, a construção de um polo no 
extremo sul do país não passava de um 
sonho de pessoas que buscavam saídas 
para o atraso regional.

Batalha Política

Percy Louzada de Abreu afirma que 
a implantação do Polo Petroquímico do 
Sul representou o triunfo da obstinação 

desses empreendedores, amparados no 
empenho do então presidente da Re-
pública, o gaúcho Ernesto Geisel. “Um 
exército de homens e mulheres superou 
os mais variados desafios para tocar o 
projeto, não só para erguer a obra, mas 
também para enfrentar os revezes finan-
ceiros, as disputas nacionais, as pres-
sões ambientais e o choque mundial do 
petróleo”, relembra o escritor.

O primeiro esboço da viabilidade do 
projeto no Estado, intitulado “Polo Pe-
troquímico do Rio Grande do Sul – Estu-
do Preliminar”, foi concluído em abril de 
1974 por três funcionários da Fundação 
de Ciência e Tecnologia: Maier Avruch, 
economista e presidente da fundação, 
Orion Herter Cabral, engenheiro químico 
e diretor executivo, e Elio Falcão Vieira, 
economista e coordenador da pesquisa, 
como relembram os jornalistas Elmar 
Bones e Sérgio Lagranha em seu livro “A 
Petroquímica Faz História”, publicado 
pela JÁ Editores em 2008.

Enviado ao Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico (CDE), da Presidência 
da República, o estudo não provocou 
qualquer reação. Mais tarde, ganhou o 
respaldo de uma pesquisa encomendada 

O
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e um pequeno galpão no bairro 
Navegantes em Porto Alegre, 
onde, em 1927, era fundada 
a Renner Koepke & Cia. Ltda., 
para o mercado mundial. Da 

extração de pigmentos em um 
moedor de café à mais avançada 

tecnologia para fabricação de tin-
tas. Da produção química à expansão 
a novos segmentos de mercado.

Em mais de 80 anos de história, o 
grupo Renner Herrmann S.A. anteci-
pou tendências do mercado, inovou no 
atendimento a seus clientes e projetou 
sua marca em todos os segmentos do 
ramo de tintas e em outros setores. 
Uma história marcada por estudo, de-
dicação, perseverança e compromisso 
no desenvolvimento de produtos de 
qualidade.

Tudo isso faz com que hoje Renner 
Herrmann S.A. seja reconhecida pela 
excelência em administrar empresas 
líderes e voltadas à qualidade. 

Renner Sayerlack S.A., Renner Pro-
tective Coatings, Metalgráfica Renner, 
Flosul Indústria e Comércio de Madei-

Renner Herrmann:  
perseverança e qualidade

ras Ltda. e Relat - Latícinios Renner 
S.A. , formam empresas e outras sub-
sidiárias, além de divisões de um gru-
po cuja responsabilidade ambiental 
é parte indissociável de sua cultura 
empresarial.D

A Renner Herrmann 
projetou sua marca 

pela qualidade de 
suas tintas



As obras tiveram ritmo acelerado, incluindo um 
Sistema Integrado de Tratamento de Efluentes 
Líquidos (acima).

O anúncio 
solene da 
localização 
do Polo foi 
feito pelo 
governador 
Guazzelli 
em 75 (à 
esquerda) e a 
inauguração 
da Copesul 
ocorreu em 
1983 (direita)
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ao Bureau dês Etudes de L’industrie Chi-
mique, do Instituto Francês do Petróleo. 
Mesmo assim, ainda não entusiasmava o 
suficiente, nem dentro do Estado.

 Maier Avruch pediu apoio ao então 
deputado estadual e presidente do di-
retório estadual do Movimento Demo-
crático Brasileiro (MDB), Pedro Simon, 
líder da oposição no Rio Grande do 
Sul. Foi quando o projeto saiu do as-
pecto técnico e passou para o caráter 
político. 

Através de forte discurso de Simon 
na Assembleia Legislativa, uma grande 
mobilização se formou em torno da 
possibilidade da implantação do Polo, 
incluindo os dois partidos da época, 
MDB e Arena, além de várias correntes 
sindicais e de empresários, com o aval 
da opinião pública e cobertura total da 
Imprensa. 

O tema ganhou destaque e foi mon-
tado um documento completo em de-
fesa do Polo gaúcho. O objetivo era co-
locá-lo nas mãos do presidente Ernesto 
Geisel. Em junho de 1975, Geisel se 
encontraria com o presidente uruguaio 
na fronteira entre os dois países. Era o 
momento esperado.

Uma comitiva com 14 integrantes foi 
até Santana do Livramento em três mo-
nomotores, com a presença do governa-
dor Synval Guazzelli, de Pedro Simon 
e até do Cardeal Dom Vicente Scherer, 

entre outras pessoas diretamente envol-
vidas no assunto.

O grupo foi recebido por Ernesto Gei-
sel e conseguiu entregar o documento 
pessoalmente, algo incomum de acon-
tecer. Impassível, o presidente ouviu o 
discurso inflamado de Simon. Ao final, 
disse que iria decidir com base em pare-
cer dos órgãos técnicos do governo, que 
já vinham estudando a questão, e a de-
cisão sairia em 45 dias. Deixou claro que 
era presidente de todos os brasileiros.

Em seu livro, Percy Louzada de Abreu 
recorda que Geisel era cheio de pruridos, 
tinha uma honestidade elevada ao ex-
tremo. Não admitia deixar transparecer 
que qualquer deliberação fosse tomada 
por uma questão meramente regional.

Mais adiante, documentos ainda 
mais consistentes em defesa do Polo 
foram entregues ao presidente da Repú-
blica diretamente em Brasília, unindo os 
poderes Executivo e Legislativo, empre-
sários, a indústria, o comércio, setores 
da agricultura e pecuária, sindicatos e 
entidades de classe do Estado.

Em 27 de agosto de 1975, em reu-
nião que durou pouco mais de duas 
horas, o CDE tomou a decisão: o 3º 
Polo Petroquímico brasileiro seria im-
plantado no Rio Grande do Sul.  O pró-
prio presidente Geisel deu a notícia por 
telefone ao governador Guazzelli, logo 
após o encontro.

“A escolha do lugar pode ter sido 
política, porque no regime militar a im-
portância estratégica do Estado pesava 
muito; pode ter sido sentimental e au-
tocrática, porque o presidente do Brasil 
era gaúcho, ou pode ter sido técnica, 
porque a Refinaria Alberto Pasqualini 
(Refap) iria dispor de matéria prima para 
abastecer a central de nafta. Mas não se 
pode deixar inteiramente de lado a visão 
do governo local, que se adiantou aos 
demais estados e chegou ao CDE com 
um estudo abalizado que justificaria a 
construção de um polo petroquímico no 
Rio Grande do Sul, não obstante as des-
vantagens,” revela o engenheiro Abreu 
em sua obra.

Mesmo que a implantação do 3º 
Polo Petroquímico em Triunfo tenha 
decorrido de uma decisão do CDE, para 
promover a desconcentração industrial 
e atenuação dos desníveis regionais, 
Ernesto Geisel foi considerado o pai do 
Polo do Rio Grande do Sul, na opinião 
do engenheiro.

O único segmento organizado que se 
manteve contrário foi o movimento am-
bientalista. Em 1979, designado para ser 
o responsável pela questão ambiental 
do Polo, o engenheiro químico Eduardo 
McMannis Torres acabou se tornando o 
porta-voz do complexo e participou de 
discussões e debates memoráveis com o 
grupo antagônico. Anos depois, Torres 
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viria a se tornar colaborador do Sindica-
to das Indústrias Químicas, como coor-
denador da Comissão de Meio Ambien-
te, por quase uma década.

 a imPlaNtação

O projeto foi financiado pelo Banco 
Mundial (BIRD), Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e pelo então 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDE). No final, um pool 
de bancos internacionais privados, li-
derados pelo Citibank, aportou algum 
recurso.

O complexo era liderado pela Co-
pesul, uma central de matérias-primas, 
com capital da Petrobras (51%) e do 
BNDE (49%), No final, a Petroquisa, subsi-
diária da Petrobras para o setor, detinha 
67% do capital, ficando o restante com a 
Fibase (Financiamentos de Insumos Bá-
sicos S/A) e uma pequena parte com as 
demais indústrias integrantes do Polo.

A segunda geração, consumidora da 
matéria-prima da Copesul, era repre-
sentada por empresas constituídas com 
capitais estatais, privados nacionais e 
estrangeiros. Eram elas a Polisul, forma-
da pela Ipiranga, Hoescht (alemã) e Pe-
troquisa, a PPH, com capitais da Olvebra, 
Hércules e Petroquisa, a Poliolefinas, da 
Unipar, Petroquisa e National Destiller 
(norte-americana) a Petroquímica Triun-

fo, da Petroplastic, Petroaplub, Petroqui-
sa e Atochem (francesa) e a Petroflex, 
controlada pela Petrobras. Mais tarde 
veio a Innova.

A Copesul foi criada em 6 de junho 
de 1976 e construída em sete anos, um a 
mais do que previa o cronograma inicial. 
Eram 1.800 hectares e 12 mil homens 
trabalhando simultaneamente, entre 
operários e os mais graduados douto-
res.

O 3º Polo Petroquímico entrou efeti-
vamente em operação em 5 de dezembro 
de 1982, quando os técnicos mediram a 
pureza do eteno processado pela central 
de matérias primas e o consideraram de 
boa qualidade, começando a bombeá-lo 
para as fábricas de segunda geração. Mas 
a inauguração oficial, com uma grande 
festa e dezenas de autoridades, ocorreu 
em 4 de fevereiro de 1983.

o Polo hoJE

O Polo Petroquímico teve uma histó-
ria de sucesso ao longo dos anos, mes-
mo enfrentando crises econômicas na-
cionais e mundiais. Mas a privatização 
se tornou uma necessidade. O programa 
de privatizações no setor começou em 
1991 e até aquelas pessoas que defen-
diam a presença do Estado concordavam 
que deveriam ser promovidas reordena-
ções e fusões. 

Com o leilão da Copesul em 1992, 
foi iniciada a retirada do Estado da pe-
troquímica. A grande vitória da privati-
zação da Copesul foi um entendimento 
obtido entre os grupos Odebrecht e Ipi-
ranga, um negócio considerado de afi-
nidade completa. Com 29,8% das ações 
cada uma, ambas passaram a dividir o 
controle da central de Triunfo, tendo, 
como sócio minoritário, a Petroquisa, 
com 15%, contam Elmar Bones e Sérgio 
Lagranha em seu livro. Era o início de 
mudanças significativas.

Em 19 de março de 2007, um con-
sórcio de gigantes (Petrobras, Braskem 
e Ultra) anuncia a compra de todos os 
ativos do tradicional grupo Ipiranga. 
Com um histórico de pioneirismo no 
refino de petróleo no país, a Ipiranga 
era um dos maiores grupos privados 
nacionais. 

A Braskem, nascida em 2002 a par-
tir da integração de seis empresas, de-
tém a maioria das indústrias do Polo de 
Triunfo. Em setembro de 2010, inaugu-
rou a maior planta do mundo para pro-
dução de eteno derivado do etanol da 
cana-de-açúcar. A unidade, com capaci-
dade produtiva de 200 mil toneladas/
ano de eteno verde, utiliza tecnologia 
nacional e foi desenvolvida pela equi-
pe de cientistas da Companhia em seu 
Centro de Tecnologia e Inovação em 
Triunfo.  
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O Sindicato hoje 

á 70 anos reunindo as indús-
trias químicas do Rio Gran-
de do Sul, o SINDIQUIM tem 
um papel de destaque no 
país, sempre em busca de 
um maior desenvolvimento 

do setor. Mesmo atravessando mo-
mentos de instabilidade econômica ao 
longo deste período, a entidade man-
teve o espírito de seus empreendedo-
res: a coragem para crescer, incentivar 
parcerias e oferecer o melhor para as 
cerca de 600 empresas que fazem par-
te do Sindicato hoje.

Atualmente, compõem o SINDI-
QUIM os segmentos de Domissanitá-
rios, Higiene, Limpeza e Cosméticos, 
Petroquímicos, Química em Geral, 
Tintas e Solventes, Adesivos e Colas 
e Tanino. 

Para atender a todas demandas, 
o Sindicato criou Comitês, dividi-
dos em seções e interesses comuns. 
Periodicamente, os integrantes se 
reúnem para discutir temas especí-
ficos e traçar metas de ação em con-
junto. Fazem parte da entidade os 
Comitês de Cosméticos, Saneantes, 

Saboeiros, Tintas, de Relações de 
Trabalho e Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente. 

Eles são um fórum de informação, 
atualização e troca de experiências 
entre os profissionais das indústrias 
químicas do Estado. Buscam, assim, 
aproximar os agentes envolvidos, 
em especial a esfera governamental, 
para que possam participar e contri-
buir positivamente no desenvolvi-
mento de soluções que possibilitem 
aprimorar o controle do processo 
produtivo. 

Um dos objetivos primordiais do 
SINDIQUIM é qualificar as empresas 
do setor químico, através de pales-
tras e seminários com a participação 
dos maiores especialistas de cada 
área. Também cabe à entidade con-
duzir coletivamente as negociações 
salariais com os diversos sindicatos 
dos trabalhadores.

Nos últimos anos, foram realiza-
dos encontros, abertos às empresas, 
sobre os mais variados temas, espe-
cialmente em relação às constantes 
mudanças da legislação brasileira e 

internacional, que afetam a rotina 
das indústrias. 

O Sistema Global Harmonização 
de Classificação de Químicos (GHS), 
o Regulamento para o Registro, Ava-
liação, Autorização e Restrição de 
Produtos Químicos (Reach), a rotula-
gem de produtos químicos, as boas 
práticas de fabricação, o transporte e 
o manuseio de produtos perigosos, o 
controle de produtos químicos, a qua-
lidade microbiológica de cosméticos 
e saneantes, a inovação nas pequenas 
empresas químicas, a oleoquímica, o 
desenvolvimento sustentável, o peti-
cionamento eletrônico de saneantes 
e a certificação de embalagens foram 
apenas alguns dos assuntos que atra-
íram centenas de participantes.

O SINDIQUIM também promoveu 
o “Workshop de Tecnologia na Indús-
tria Química: Atuação das Universi-
dades e Institutos de Pesquisa” (W-
TIQ/RS), encontro que reuniu repre-
sentantes de todos estes segmentos 
para uma conversa franca, onde cada 
um mostrou seu potencial e o que 
poderia oferecer ao outro.

H
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Foi um importante passo para in-
tegrar o meio produtivo ao acadêmi-
co e aprimorar a transferência de co-
nhecimento científico e tecnológico 
às empresas, diminuindo a distância 
entre elas e as universidades.

comBatE à Pirataria

Uma das grandes bandeiras do 
SINDIQUIM, entretanto, é o comba-
te aos produtos de limpeza piratas, 
que já mobilizou diversas palestras e 
campanhas extensivas ao público em 
geral.

Um dos eventos marcantes da luta 
do Sindicato contou, na época, com a 
parceria do Centro Estadual de Vigi-
lância em Saúde do Estado (CEVS) e do 
Setor de Cosméticos e Saneantes, além 
de apoio da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). 

Na oportunidade, foi lançada a 
cartilha “Orientações para os consu-
midores de saneantes”, com tiragem 
de 800 mil exemplares, que foi dis-
tribuída gratuitamente em todo o Rio 
Grande do Sul. O livreto alerta para 
os perigos de consumo de produtos 
clandestinos, como a água sanitária, 
campeã de falsificações, os desinfe-
tantes, amaciantes e detergentes, pro-

duzidos sem as mínimas condições 
em pequenas fabriquetas caseiras.

Os produtos são vendidos, a preços 
baixos, em embalagens PET e o consu-
midor, atraído pela facilidade da com-
pra, não tem consciência da periculo-
sidade destes materiais. Muitas vezes 
são ingeridos por crianças, despertadas 
pelo colorido dos líquidos em garrafas 
de refrigerantes. Além disso, podem 
multiplicar o número de bactérias no 
ambiente onde é utilizado. O Brasil per-
de mais de 500 milhões de reais por 
ano com este tipo de pirataria. 

A campanha permanece forte e 
o Sindicato mantém seminários que 
orientam as empresas para as boas 
práticas de fabricação, além de aler-
tar a população para este perigo. Uma 
vez por ano, em junho, o SINDIQUIM 
promove exposição no Brique da Re-
denção, em Porto Alegre, onde entrega 
folhetos explicativos para os consumi-
dores e expõe produtos corretamente 
elaborados e legais, fabricados por 
empresas do Rio Grande do Sul.

O SINDIQUIM  
promove palestras e 

eventos que atraem a 
atenção do público
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A Enchente de 41 – Rafael Guimaraens - Libretos (2009)
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Polo Petroquímico do Sul – Consolidação: a palavra de ordem – Assembleia 
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Editorial Ltda. (1997)

JorNais coNsultados
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Adelino Inácio Hanauer
Air Liquide Brasil Ltda
Air Products Brasil Ltda
Amaury Crivela Costa & Cia Ltda
Artecola Indústria Química Ltda
Basf S/A
Bayer S/A
Borealis Brasil S/A
Brasil Maraschin Indústria de Sabões Ltda
Braskem S/A Unidade de Petroquímicos Básicos Unib-RS
Causticlor Indústria Comércio Importação e Exportação 
Ltda
Celgon Agroindustrial Ltda
Class Indústria Química Ltda
Clorinda Química Ltda
Companhia Brasileira de Cartuchos
De Sírius Cosméticos Ltda
DSM Elastômeros Brasil Ltda
Fontana S/A
Gelita South America
GPC Química S/A
Indústria de Tintas Corfix Ltda
Indústrias Químicas Star Ltda
Innova S/A
Ipiranga Asfaltos S/A
Jimo Química Industrial Ltda
Kalykim Indústria e Comércio Ltda
Kelmack Indústria Química Ltda
Killing S/A Tintas e Adesivos
Klarex Indústria de Produtos Químicos Ltda
Klintex Insumos Indústriais Ltda
Kurt Glimm Indústria e Comércio de Velas Ltda
L.B. Produtos Químicos Ltda
Lafil Laboratório Industrial Ltda

Lanxess Elastômeros do Brasil S/A
Ligno Tech Brasil Produtos de Lignina Ltda
Linde Gases Ltda
LRB Indústria Comércio de Produtos Químicos Ltda
Mazzarollo Indústria Química Ltda
Memphis S/A Industrial
Mercotrade Importadora e Exportadora Ltda
Milênia Agrociências S/A - Filial
MK Química do Brasil Ltda
Noko Química Ltda
Oxiteno Nordeste S/A Indústria e Comércio
Pirisa Piretro Industrial Ltda
PPG Industrial do Brasil Tintas Vernizes Ltda
Pro Ambiente Indústria e Comércio de Produtos Quími-
cos e Resíduos Industrias Ltda
Proquill Produtos Químicos de Limpeza Ltda
Química Cenit do Brasil Ltda
Rauter Química Ltda
Refinaria de Petróleo Riograndense S/A
Ricaplast – Indústria e Comércio de Injetados Plásticos 
Ltda
Rochadel Comércio e Indústria de Cosméticos Ltda
Sabão Imperial Ltda
Seta S/A Extrativa Tanino de Acácia 
Stahl Brasil S/A
Tanac S/A
Tecpon Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda 
Tecpon Tintas Ltda
TFL do Brasil Indústria Química Ltda
Tintas Kresil Ltda
União dos Trabalhadores em Resíduos Especiais e Sanea-
mento Ambiental - Utresa 
Útil Química Indústria Química Ltda
Veronese & Cia Ltda

EmPrEsas associadas ao siNdiquim



aGradEcimENtos

Aos diretores, assessores de Imprensa e colaboradores das indús-
trias mais antigas, que cederam fotos e histórico de suas empresas. 

Aos ex-presidentes, que, gentilmente, falaram sobre suas gestões e 
aos familiares de ex-presidentes, que disponibilizaram dados, fotos ou 
intermediaram entrevistas.

Ao engenheiro Percy Louzada de Abreu e ao engenheiro químico e 
consultor de Meio Ambiente Eduardo Mc Mannis Torres pelas entrevis-
tas e orientações.

À Braskem e sua Assessoria, pelo material de apoio e fotos.

Ao jornalista e escritor Rafael Guimaraens pela cedência de foto.

À professora Alice Moreira, coordenadora executiva do Delfos (PU-
CRS) pela disponibilização do acervo da Revista do Globo.

À equipe do SINDIQUIM/RS, pelo suporte e logística. 


