15 de janeiro 2016

SINDIQUIM - RS

BOLETIM ELETRÔNICO
Ano 3 Edição 55

Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul - Av. Assis Brasil 8787, Bloco 10, 2º and CEP 91140-001,
POA/RS. Telefone (51) 3347-8758, Fax (51) 3331-5200, E-mail: sindiquim-rs@sindiquim.org.br – site: www.sindiquim.org.br

8 BENEFÍCIOS QUE A
INTERAÇÃO ENTRE
INDÚSTRIAS E
UNIVERSIDADES
TRAZEM PARA UM
PAÍS
A parceria mais estreita
entre
indústrias
e
universidades é fundamental
para o desenvolvimento
social e econômico. O
presidente da empresa de
semicondutores HT Micron,
Ricardo Felizzola, conhece
de perto as duas realidades
e é quem garante isso. Foi
pesquisador e professor do
curso
de
Ciências
da
Computação
da
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) por
dez anos e largou a carreira
universitária para abrir o
próprio negócio. A empresa
HT Micron, da qual é um dos
fundadores, começou como
uma startup na Universidade
do Vale dos Sinos (Unisinos).
E por isso mesmo, Felizzola,
que também é membro da
Mobilização
Empresarial
pela Inovação (MEI), da
Confederação Nacional da
Indústria (CNI), apresenta
oito
vantagens
dessa
interação. Fonte CNI

Código de Ciência,
Tecnologia e
Inovação é
sancionado
Foi publicada nesta terçafeira (12/1), no Diário Oficial
da União, com vetos, a Lei
n°
13.243/2015
que
reformula
os
diversos
marcos legais associados
ao
incentivo
ao
desenvolvimento científico
no país. A nova lei é
oriunda do PL 2177/2011,
de autoria do deputado
Bruno Araújo (PSDB/PE).
O texto amplia, flexibiliza e
desburocratiza
a
cooperação
entre
instituições de pesquisa
públicas e privadas voltadas
para o desenvolvimento
tecnológico e a inovação.
Fonte:
Novidades
Legislativas Nº 01/2016 –
CNI

ALERTA

Alertamos todas as indústrias que estão
sendo recorrentes as vendas de embalagens
de produtos químicos em vários pontos das
rodovias gaúchas. Chamamos à atenção para
que após o uso das mesmas, estas sejam
devidamente descontaminadas e reutilizadas,
se possível, não sendo, que os rótulos sejam
removidos ou orientando seus clientes que o
façam, evitando possíveis usos inadequados
ou até mesmo a prática de pirataria de
produtos com a marca das empresas. Fotos
Eduardo Mc Mannis Torres/Consulte Ambiental

Workshop de Instrução
do Plano de
Desenvolvimento e
Inovação da Indústria
Química – PADIQ - 21 de
janeiro de 2016
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. Edital completo, clique
aqui
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.
INSCRIÇÕES:
sindiquimrs@sindiquim.org.br

SINDIQUIM – RS EM
NOVA SEDE EM 2016
Informamos
que
estamos
mudando para nossa sede social
própria, endereço: Rua Santa
Catarina, 40 Sala 906 - Santa
Maria Goretti - Porto Alegre –
RS
91030-330.
Telefone
3331.5200, a partir de fevereiro.
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.

