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OHomenagem  
ao setor químico

Diretoria  – efetivos
Presidente - Newton Mario Battastini 
vice-presidente - Carlos Alberto Kroeff  
vice-presidente - Milton José Killing  
vice-presidente - Márcia Maria Cunha Silva 
vice-presidente - Diorge Otávio Pagani 
secretário - Harald José Unterleider Junior  
tesoureiro - Iberê Costa 
suPlentes: Milton Kogler; Paulo Ernesto 
Veronese; Flávio Gomes Da Rosa; Denise W. 
Rochadel; Ana Carolina Rodel Mazzarolli; Admir 
José Juchneski

ConselHo fisCal – efetivos: Renato 
Kunst; Jairo Schneider; Lilian Glimm Kwitko. 
suplentes: Ricardo Fontana; Abel Rineo 
Lorenzoni Maraschin; Marco Antonio Dexheimer  

DeleGaDos – representantes 
efetivos: Newton Mario Battastini; Júlio Luiz 
Pereira Morandi. suplentes: Carlos Alberto 
Kroeff; Bernard Copstein

sindicato empossa nova 
diretoria em clima de união

químico Newton 
Mario Battastini foi 
eleito presidente 
do Sindicato das 
Indústrias Químicas 
no Estado do Rio 

Grande do Sul para o 
período 2013-2016, em 
substituição a Júlio Luiz 
Pereira Morandi. A posse 
ocorreu em 5 de julho 
na Fiergs, em almoço 
comemorativo com os 
associados. 

Em sua despedida, após 
três gestões consecutivas, 
Morandi relembrou sua 
entrada no sinDiQuiM 
em 1986, a convite de 
Gerhard Theisen, e 
agradeceu o apoio que teve 
de sua diretoria e do corpo 
técnico. O ex-presidente 
afirmou que o Sindicato 
está em excelente situação e 
que o processo de sucessão 
ocorreu naturalmente, 
sendo amplamente 
discutido com a categoria. 

Newton Battastini, em 
seu pronunciamento, disse 

que manterá a mesma 
filosofia e o trabalho da 
entidade, apenas com 
algumas ampliações para 
atender ainda mais aos 
associados. Destacou o 
trabalho de aproximação 
do sinDiQuiM  com o 
Sindicato dos trabalhadores, 
mérito da gestão de Júlio 
Morandi, em sua opinião.

O presidente em 
exercício do Sistema Fiergs 
na data da posse, Carlos 
Alexandre Geyer, alertou 
para a fase de mudanças e 
transformações no Brasil, 
quando é essencial haver 
união entre os industriais. 
“Juntos, podemos melhorar 
nossas empresas, promover 
o crescimento do setor 
representado, estimular a 
expansão da economia 
nacional e estadual e, acima 
de tudo, ter realizações 
concretas e atitudes 
coerentes para responder às 
perguntas e inquietudes de 
nossos filhos e das próximas 
gerações” afirmou Geyer. 

Júlio Morandi (E) passou o cargo a 
Newton Battastini na cerimônia de posse 
que ocorreu na Fiergs
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tradicional festa do Dia do 
Químico no Restaurante 
Panorama da PUC home-
nageou profissionais que 
se destacaram no setor em 

2013. A cerimônia teve início 
com a indicação do 12º membro 
da Academia Riograndense de 
Química, que coube ao profes-
sor titular da área Físico-química 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Dimitrios 
Samios.

O troféu Destaque Sustenta-
bilidade foi entregue à empresa 
MK Química do Brasil, recebido 
por seu presidente, Milton Kogler.  
Em nome das Tintas Kresil, seu 
diretor proprietário, Daniel Burd 
Schneider, recebeu o Destaque 
Indústria Química de 2013. O 
agraciado com o Destaque Pro-
fissional foi o engenheiro químico 
Eduardo Mc Mannis Torres.  

Júlio Morandi entregou o troféu 
a Daniel Burd Schneider

Eduardo Torres (E) recebeu a 
distinção das mãos de Newton 
Battastini

Milton Kogler (E) foi agraciado 
por Iberê Costa

Dimitrios Samios (E) ganhou a 
lembrança de Estevão Segalla

atuação 
responsável®

O Programa Atuação Res-
ponsável® é uma iniciativa 
da indústria química brasi-
leira e mundial, destinada a 
demonstrar seu comprometi-
mento voluntário na melhoria 
continua de seu desempenho 
em saúde, segurança e meio 
ambiente.  

Adotado no Brasil desde 
1992, o programa foi reestru-
turado no ano de 2011, esta-
belecendo novas orientações, 
reafirmando e fortalecendo 
a ética e a responsabilidade 
das empresas associadas na 
sua implementação. Uma 
das ações foi a constituição 
de Núcleos de Multiplicação, 
que tem, dentre seus objeti-
vos, através de uma atuação 
regional, propiciar a troca de 
experiências e o auxilio mútuo 
na implementação e dissemi-
nação do Programa Atuação 
Responsável®.

No Rio Grande do Sul o 
Núcleo de Multiplicação, ins-
tituído no segundo semestre 
de 2012, tem o apoio e a 
participação do sinDiQuiM 
e do Comitê de Fomento In-
dustrial do Polo – RS (COFIP 
RS), bem como das indústrias 
químicas gaúchas, associadas 
à ABIQUIM. 

Atualmente trabalha em 
ações estratégias de implanta-
ção do Atuação Responsável e 
de capacitação nos temas de 
saúde, segurança do trabalho, 
segurança de processo, segu-
rança do produto, proteção 
empresarial  e meio ambiente. 
Com reuniões quadrimestrais 
na sede do sinDiQuiM, o 
Núcleo está aberto à partici-
pação das associadas. Mais 
informações podem ser ob-
tidas pelo e-mail yaskara@
abiquim.org.br.
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