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Mais uma
vitória do
SINDIQUIM
Na ação movida
contra a ANVISA,
foi
deferido
o
pedido
de
antecipação
da
tutela
para
suspender
a
exigibilidade
da
taxa de fiscalização
de
vigilância
sanitária incidente
sobre
as
notificações
protocolizadas pelas
empresas
representadas pelo
Sindicato
autor,
referentes
aos
produtos de higiene
pessoal, cosméticos
e perfumes de Grau
1,
no
período
relativo a 20102015.
Decisão proferida
pelo Dr. Alexandre
Rossato da Silva
Ávila, Juiz da 14ª
Vara Federal Cível
de Justiça Federal
de Porto Alegre.
Decisão

em empreender atividades de
inovação ou de investimentos
em plantas produtivas
relacionadas às linhas temáticas
descritas no Item 5 supra,
destinados a fabricar e
comercializar os produtos e
serviços resultantes dessas
atividades.
Workshop de Instrução do Plano de
Desenvolvimento e Inovação da Indústria
Química – PADIQ - 21 de janeiro de 2016

Comunicamos que com a publicação do edital
de apoio à indústria química, será realizado
no dia 21 de janeiro, às 14 horas, Salão de
convenção, Av. Assis Brasil, 8787 – Sistema
FIERGS, a Apresentação do Plano de
Desenvolvimento e Inovação da Indústria
Química
–
PADIQ.
Nesta data, serão apresentadas orientações
pelo BNDES e pela Finep, respondidas as
perguntas e reservado um período para a
troca de informações entre os potenciais
parceiros nos planos de negócios que
requeiram o apoio das instituições. Assim
como, o SENAI apresentará seu know-how na
elaboração e implantação/desenvolvimento
dos projetos, inclusive, com subvenção
Econômica
não
reembolsável.
As linhas temáticas do PADIQ são:







Aditivos para alimentação animal
Derivados de Silício
Materiais Compósitos e Fibras de
Carbono
Aditivos Químicos para Exploração e
Produção de Petróleo
Insumos químicos para higiene
pessoal, perfumaria e cosméticos
(HPPC)
Químicos a partir de fontes
renováveis

Recurso disponibilizado:
- BNDES e a FINEP disponibilizarão recursos
no valor total estimado em R$
2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos
milhões de reais) para os anos de 2016 a
2019

completa:

http://www.sindiquim.org.br/
public/files/VIT%C3%93RIA%2
0DO%20SINDIQUIM.pdf

Proponentes:
- Empresas Brasileiras que tenham interesse

Valor mínimo por projeto:
10 milhões de reais
Prazo de execução:
Máximo 72 (setenta e dois)
meses
Prazo de submissão de
propostas:
- Propostas que não solicitem
recursos não reembolsáveis:
29/01/2016
- Propostas que solicitem
recursos não reembolsáveis:
29/04/2016
Para mais informações sobre o
edital
público
do
PADIQ,
consultar as páginas:
www.bndes.gov.br/padiq
www.finep.gov.br/padiq.
As
inscrições
podem
ser
realizadas pelo telefone (51)
3347.8758 ou e-mail sindiquimrs@sindiquim.org.br

SINDIQUIM – RS EM
NOVA SEDE EM 2016
Informamos
que
estamos
mudando nossa sede social
própria, endereço: Rua Santa
Catarina, 40 Sala 906 - Santa
Maria Goretti - Porto Alegre –
RS
91030-330.
Telefone
3331.5200. Mais um passo
importante para consolidação de
sua representatividade, uma sede
própria, com toda a estrutura
para bem atender nossos
representados. Além da área
administrativa, teremos sala
para reuniões e auditório para
realização de cursos/seminários
em um único espaço.

