A RS ÓLEO & GÁS é uma Associação fundada no ano de 2006 por empresas do setor industrial metal, mecânico e
energético do Rio Grande do Sul. Foi motivada pelo Projeto Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás (CPP&G RS)
desenvolvido pelo SEBRAE-RS em parceria com a REFAP / Petrobras.
Desta união entre as empresas nasceu a ideia da criação de uma Associação com a finalidade de manter e ampliar a
atuação deste grupo, para alcançar mais rapidamente os objetivos planejados.
São os objetivos da associação:
• Estimular a cooperação empresarial com reconhecimento nacional;
• Promover o desenvolvimento sustentado, a inovação, a busca de novos mercados, a competitividade e a
melhoria contínua de seus associados;
• Desenvolver a responsabilidade social e ambiental como políticas permanentes
• de seus associados;
• Defender os interesses dos associados, promovendo todas as medidas favoráveise necessárias à defesa da livre
iniciativa e do desenvolvimento regional;
• Participar do quadro social de outras entidades, conselhos, associações,federações, confederações de interesse
social e empresarial;
• Promover no município, no país e no exterior, os produtos e serviços de seus associados;
• Orientar e dar acesso aos associados, informações com a finalidade de esclarecê-los sobre questões de cunho
técnico, administrativo, jurídico e econômico;
• Manter intercâmbio e realizar convênios com entidades que lhe são afins,no país ou no exterior;
• Captar fundos para a realização dos objetivos da associação.

Mídias
Site: www.rsoleoegas.com.br
Twitter:@Rsoleoegas (https://twitter.com/RSoleoegas)
Aplicativo: Rs Óleo & Gás (http://www.agencias3.com.br/newsletter/rs-oleo-gas/10-12-2014/index.html)

Quais empresas podem associar-se?
Empresas que possuem atividades afins da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia, bem como de outros
potenciais segmentos.
Quais os benefícios de ser sócio?
A Associação RS Óleo & Gás fornece 2 categorias de associação:
Associado Padrão:
 Participar do Workshop de oportunidades: evento mensal da RS Óleo & Gás, com a participação de
palestrantes externos de diversos assuntos e segmentos de interesse da entidade e dos associados;
 Cadastro do portfólio divulgado no site da associação, com fotos informações e link para o site da
empresa;
 Cadastro do portfólio divulgado no aplicativo da RS, com logo, informações, link para o site da empresa;
 Divulgação de notícias sobre a empresa no site e aplicativo na área news;
 Integração com a apresentação da empresa aos demais associados;
 Cadastro na busca por bens e serviços no site aplicativo da associação utilizado por clientes e
fornecedores;
 Participar dos eventos promovidos pela RS;
 Receber via e-mail informativo da RS;
 Participação nas reuniões e integração nos grupos de trabalho;
 Participação nas Rodadas de Negócios promovidas pela RS ou por seu intermédio;
 Participação em estandes coletivos da RS;
 Inclusão na matriz de capacidades da RS, sendo esse catálogo referência para oportunidades de negócios;

Associado Plus:
 Benefícios do Associado Padrão;
 Preferência na participação de estandes coletivos da RS;
 Banner digital para divulgação da empresa no site e aplicativo da RS Óleo & Gás, em espaço diferenciado
(269mm x 85mm);
OBS: essa categoria possui um acréscimo no valor da mensalidade, pelo tempo que a empresa desejar.
Com se associar?
Preencher ficha de intenção de associação, e após análise da documentação solicitada pela diretoria da RS Óleo
& Gás é definido o valor de adesão e mensalidade para associação.
Entre em contato pelo e-mail rsoleoegas@rsoleoegas.com.br ou pelo site www.rsoleoegas.com.br.

