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Edital disponibiliza R$
55 milhões para
financiamento de
projetos inovadores
O Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro

e

Pequenas

Polícia Civil descobre
fábrica clandestina que
falsifica marca de
sabão líquido

Hotsite do 17º Congresso
de Atuação Responsável
traz
detalhes
programação e como
participar do evento

Empresas

(Sebrae), o Serviço Social da
Indústria

(SESI)

Nacional

de

e

o

Serviço

Aprendizagem

Industrial (SENAI) laçaram no dia
7 de maio o “Edital de Inovação

AGENDA

para a Indústria suas Ideias nas
Mãos Certas”, que tem o objetivo

JUNHO
“Fundamentos

de financiar o desenvolvimento

de
segurança
de
processo” - 07 de junho

de soluções inovadoras para a
indústria nacional, sejam elas
produtos, processos ou serviços.
O

edital

disponibiliza

R$

55

milhões na forma de recurso não
reembolsável,

que

destinado

à

desenvolvimento

deve
fase

dos

ser
de

projetos

custeando prioritariamente horas
técnicas,

matéria-prima

e

insumos, sendo que não há
repasse financeiro direto para as
empresas proponentes. A gestão
dos

recursos

realizada

por

aprovados
uma

é

A Polícia Civil descobriu uma
fábrica clandestina na Zona Norte
de Porto Alegre que falsifica
detergente líquido de uma
tradicional marca de sabão para
roupas. Um mandado de busca e
apreensão foi cumprido no local na
manhã desta sexta-feira (18).
Segundo a Vigilância Sanitária, os
produtos são impróprios para o
uso. A fábrica foi interditada e o
gerente do estabelecimento, preso
em flagrante.

unidade

operacional do Senai ou SESI, coexecutora
vinculada

do
ao

projeto

de 2018 – 8h30min às
12h00min.
Parceira
SINDIQUIM / ABIQUIM Inscrições
JUNHO 2018 – REUNIÃO
COMITÊ
TÉCNICO
–
Saúde, Segurança e Meio
Ambiente - 07 de junho de
2018 – 14h00min às
17h00min.
JUNHO
2018
“Atualizações

–

da
Legislação
do
Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos Resolução ANTT 5232” 13 de junho de 2018 –
8h30min às 17h30min.
Parceira SINDIQUIM /
ABIQUIM - Inscrições

e

Departamento

Regional do respectivo estado.

JULHO
2018
–
“Formação de Auditor

O desenvolvimento do projeto
deve ser realizado pela empresa

Interno do Sassmaq
Rodoviário” – 18 e 19 de

proponente em conjunto com
uma unidade operacional do
SENAI ou SESI. Clique aqui para
fazer o download do edital.
Fonte Abiquim.

2018

Fonte:https://gauchazh.clicrbs.com.br

julho de 2018 – 8h30min às
17h30min.
Parceira
SINDIQUIM / ABIQUIM Inscrições

