LINK’s ÚTEIS
O QUE É A EMBRAPII:

A EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) é qualificada
como uma Organização Social pelo Poder Público Federal desde setembro de 2013. A assinatura do Contrato de Gestão
com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC ocorreu em 2 de dezembro de 2013, tendo
o Ministério da Educação – MEC como instituição interveniente. Os dois órgãos federais repartem igualmente a
responsabilidade pelo seu financiamento. Como funciona

CONHEÇA A CNI: A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é a representante da indústria brasileira. É o órgão
máximo do sistema sindical patronal da indústria e, desde a sua fundação, em 1938, defende os interesses da indústria
nacional e atua na articulação com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de diversas entidades e
organismos no Brasil e no exterior.

ABIQUIM QUEM SOMOS:

Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), entidade sem fins
lucrativos fundada em 16 de junho de 1964, congrega indústrias químicas de grande, médio e pequeno portes, bem
como prestadores de serviços ao setor nas áreas de logística, transporte, gerenciamento de resíduos e atendimento a
emergências.

SOBRE O IEL:

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) prepara as empresas brasileiras para um ambiente de alta
competitividade, oferecendo soluções em gestão corporativa, educação empresarial e desenvolvimento de carreiras.
No campo da inovação, o IEL é responsável pela coordenação executiva da Mobilização Empresarial pela Inovação
(MEI), movimento liderado pela CNI e pelas principais lideranças empresariais nacionais para fortalecer e ampliar a
inovação no Brasil.

ACERVO SINDIQUIM/RS: Estão disponíveis para consulta na sede do SINDIQUIM/RS as
seguintes obras:
➢ Manual esquemático de direito e processo do trabalho Ives Gandra
➢ Agenda legislativa da indústria 2018: CNI
➢ Agenda da indústria PARA O EXECUTIVO 2018: CNI
➢ Agenda internacional da indústria 2018: CNI
➢ Resumo executivo: CNI
➢ Competitividade Brasil 2017-2018: CNI
➢ CONSTRUINDO O BRASIL DO FUTURO: SESI e SENAI apresentam proposta para promover a educação
profissional e tecnológica.
➢ PROCOMPI MELHORES PRÁTICAS: O Procompi desenvolveu em sua última edição 3 publicações condensando
as melhores práticas dos projetos em ações ambientais, inovação e produtividade e associativismo. Cada
publicação contempla uma série de cases que refletem desafios e conquistas dos setores industriais atendidos
pelo programa. Saiba mais
➢ Demanda de matéria prima petroquímica e provável origem até 2025 A ABIQUIM VISANDO A MELHORIA DA
COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA LANÇOU ESTE ESTUDO.
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