PRÁTICA SINDICAL N° 016/2014
Categoria: Evento
Sindicato dinâmico é resultado para uma indústria mais competitiva. O Sistema de representação será tão
mais forte quanto maior a associação de indústrias ao Sindicato. Associe indústrias ao Sindicato e fortaleça o
sistema de representação.
Conheça mais uma ação em prol do associativismo.
Fórum discute futuro da indústria química em Santa Catarina
O 1º Fórum da Indústria Química, a ser realizado pelo Sindicato das Indústrias Químicas Sul Catarinense (SINQUISUL),
no dia 05 de junho de 2014, contará com a participação de instituições de ensino e empresas químicas da região.
Segundo o presidente do SINQUISUL, Edmilson Zanatta, um dos objetivos do fórum é implementar um momento de
discussão entre Sindicato, empresas e instituições de ensino, sobre a indústria química no Sul de Santa Catarina, os
rumos que estão se desenhando e as possibilidades de expansão de negócios para os próximos anos.
"É preciso fazer o setor da indústria química do Sul de Santa Catarina crescer de forma sustentável, divulgando também
o potencial da região, buscando atrair novos fornecedores para as empresas do setor químico, ou mesmo novas cadeias
produtivas na área de química. Além disso, é necessário alinhar esforços para aplicação do Pacto Nacional da Indústria
Química, estabelecido pela Abiquim”, disse o presidente do SINQUISUL.
O principal setor industrial participante será o setor químico, em todas as suas subdivisões. A participação pode se
expandir para outros setores industriais pujantes na região que são consumidores dos produtos fabricados pelo setor
químico, como transformadores poliméricos, metal-mecânica, revestimentos cerâmicos, cerâmica estrutural e
têxtil/vestuário, entre outros.
No foco das discussões estão: rotas de desenvolvimento regional do setor químico, integração entre indústrias do setor e
instituições de ensino e pesquisa, estratégias para atração de atores para formatação de um polo químico na região, e
atração de investimentos e linhas de fomento.
1º FÓRUM DA INDÚSTRIA QUÍMICA
Data: 05 de junho de 2014, quinta-feira
Horário: 13:30 - 21:30
Local: Auditório Jayme Zanatta, ACIC Criciúma
Público alvo: Empresários dos setores industriais, Diretores e gerentes industriais, Técnicos de processo produtivo,
Gestores e professores de instituições de ensino, Estudantes técnicos e superiores
Realização: SINQUISUL
Apoio: SENAI, SATC, UNESC, BRASKEM e ABIQUIM
Patrocínio: FIESC
Informações: www.sinquisul.org.br

Apresente sua iniciativa, enviando previamente para o e-mail dea.atendimento@fiescnet.com.br.
Todas as segundas-feiras os sindicatos poderão compartilhar boas práticas, contribuindo assim para
o desenvolvimento dos sindicatos filiados à FIESC.

