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EDITAL FAPERGS
09/2020
PROGRAMA
TECHFUTURO
Estamos divulgando o
Edital Techfuturo, da
Secretaria de Inovação,
Ciência e Tecnologia do
estado Rio Grande do
Sul (SICT).

Acompanhe a transmissão ao vivo pelas
redes sociais da FIERGS, através do
Youtube, Facebook e Twitter (ícones ao
lado).
Necessário efetuar inscrição.

https://lgpdcomosepreparar.eventize.com.br/ind
ex.php?pagina=1
O governo do Estado

iniciou nesta segundafeira
(21/9)
a
implantação de um
sistema
que
vai
agregar praticidade e
ampliar a agilidade do
serviço de segurança
contra incêndios pelo
Corpo de Bombeiros
Militar
do
Estado
(CBMRS) – o Sistema
Online
de
Licenciamento (SOLCBMRS).

O Techfuturo é um
programa da SICT que
financiará, em parceria
com a Fundação de
Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio Grande do
Sul (FAPERGS) e o
Serviço
Brasileiro
de
Apoio
às
Micro
e
Pequenas Empresas no
Rio Grande do Sul
(SEBRAE/RS)
,o
desenvolvimento
de
soluções inovadoras para
empresas
gaúchas,
estimulando os setores
estratégicos da economia
do estado.
Maiores
informações
podem ser encontradas no
documento em anexo,
bem
como
no
link:
https://fapergs.rs.gov.br/e
dital-techfuturo-investeno-desenvolvimento-denegocios-inovadorespara-empresas-do-rs

___________________

AGENDA
OUTUBRO
REUNIÃO
COMITÊ
TÉCNICO – Saúde,
Segurança e Meio
Ambiente - 08 de
outubro de 2020 –
14h00min às 16h00min

BOMBEIROS
LANÇAM SISTEMA
ONLINE DE
LICENCIAMENTO
PARA PPCIS NA
FORMA COMPLETA

FIESP E CIESP REALIZAM TREINAMENTOS ONLINE
SOBRE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA

Com o lançamento da
ferramenta
de
tecnologia
da
informação, todos os
tipos
de
licenciamentos
realizados
pela
corporação, inclusive o
encaminhamento dos
Planos de Prevenção e
Proteção
contra
Incêndio (PPCIs) na
modalidade completa,
passam a ser digitais.
O anúncio foi realizado
pelo
governador
Eduardo Leite em live
nas redes sociais, com
participação de outras
autoridades.
Para saber mais sobre
o SOL

Os próximos treinamentos serão realizados nos
dias 30 de setembro, 14 de outubro, 21 de
outubro, 11 de novembro e 26 de novembro. O
treinamento oferece capacitação teórica e
prática para o preenchimento online do CTF e
nele são abordados assuntos como: a legislação
pertinente ao cadastro, quem é obrigado a se
inscrever e como realizar a inscrição, como saber
se a empresa está regular, a importância de
manter o registro atualizado e o acesso ao
https://secweb.procergs.
sistema do Ibama. Fonte ABIQUIM
com.br/solcbm/

