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Com o conceito “Sem Segurança e 
Saúde no Trabalho, toda a empresa 
fica frágil”, o SESI-RS 
está disponibilizando às indústrias  a 
“Campanha : Segurança e Saúde no 
Trabalho(SST) 2015/16” 

 
E-mail: cntl.capacitacao@senairs.org.br  

com o título “EDUCAÇÃO AMBIENTAL” 

ou acesse www.senairs.com.br/cntl/  e 

clique no curso “EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL”. 2º Você vai receber por e-

mail o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. 

Responda o e-mail com o formulário 

preenchido. 3º Enviaremos um LOGIN E 

SENHA para você. 3º Acesse o CURSO 

PELA INTERNET e realize as atividades on 

line. 

O Instituto SENAI de 

Inovação em Engenharia de 

Polímeros  recebe o Prêmio 

Inovação PGQP, 5ª edição, 2015. “Este 

prêmio certamente é motivo de grande 

satisfação e orgulho para toda a nossa 

equipe do Instituto, mas também  nos 

desafia a procurar melhorar cada vez 

mais a nossa forma de atuar em 

Tecnologia e PD&I em parceria com as 

empresas do Setor Industrial”. Diz 

Viviane Lovison - Gerente de 

Operações - Instituto SENAI de 

Inovação em Engenharia de Polímeros. 
 

 

AGENDA-SINDIQUIM/RS 

AGOSTO 2015 – Reunião Comitê 

Técnico .  06 de agosto de 2015 – 
13h30min às 16h00min. 

 
Reserve a data: Sustainable 

Cosmetics Summit Latin 

America  

Pela primeira vez, a edição 
latino-americana do summit 
abordará a convergência 
dos cosméticos e alimentos 
na indústria da beleza. O 
summit ocorrerá em São 
Paulo de 28 a 30 de 
setembro. Clique aqui para 

receber a programação 
detalhada. Taxa 
promocional   Registre até 
31 de julho para preços 

promocionais. contato com: 
For immediate attention, 

contact: Janina Wolfert – 
Londres Telefone: +44 20 
8567 0788 ou email: 
services@organicmonitor.co
m  Instituto Harris – São 
Paulo Telefone 55 11 99299 
3001 

 

Abiquim lança guia 

para elaboração de 

plano de contingência 

em debate sobre crise 

hídrica e soluções da 

química para otimizar a 

gestão da água 
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