CICLO 1
LISTA DE IDEIAS APROVADAS
EDITAL GAÚCHO DE INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA – EGII
N°

Nome da Ideia

Empresa Proponente

1

Gema caipira

American nutrients do brasil ind e com ltda

2

Salva leitão

American nutrients do brasil ind e com ltda

3

Vivem bem ambiental

American nutrients do brasil ind e com ltda

4

Ecofreezer - Refrigerador médico com sistema de emergência sustentável

Biotecno indústria e comércio ltda

5

Método + saúde de gamificação da atividade física

Cauduro indústria e comércio do vestuário ltda

6

Removedor de flúor

Cindágua saneamento ambiental

7

Equipamento classificador de embalagens plásticas (poly bag) e caixas

Cobra correntes brasileiras ltda

8

Evaporador ecoturbo

Deltalab indústria comercio e serviços

9

Apicultura sustentável

Ekobio ind. e com. de madeira biosintética ltda

10

Desenvolvimento de bólus para tratamento de diarreia neonatal bovina

Ignis animal science

11

Desenvolvimento de uma pomada fitoterápica para mastite em bovinos

Ignis animal science

12

Produto para prevenção de hipocalcemia subclínica utilizando quelantes de
cálcio

Ignis animal science

13

Simok – Sistema inovador para montagem de kits de ferragens para móveis

Incoel maquinas e equipamentos industriais ltda

14

Sistema inteligente de energização e validação de medidores de pressão
arterial - Incoterm Industria de Termômetros

Incoterm indústria de termometros ltda

15

Upcycling plastikós fashion - transformando rejeitos sintéticos da moda

Indústria e comércio de confecções bella moda ltda

16

Costura 4.0 – costura automática de zíper

João carlos ferreira de andrades eireli

17

Lics sensoren

Lics super água eirelli

18

Filme monocamada alta barreira

Lineform ind e com de plásticos ltda

19

Dlux sunnyfy

Luxion iluminacao industria e comercio ltda

20

SortLast

Master equipamentos industriais

21

Conectores poliméricos de alto desempenho para sistema de freio a ar

Mantova indústria de tubos plásticos ltda

22

NutPlus

Santa leocádia agroindústria ltda

* informamos que no dia 02/12/2019 será encaminhado e-mail para a empresa sinalizando o instituto aderente a ideia.

Porto Alegre, 29 de novembro de 2019.
Comitê Diretivo

