Regulamento Fenabrave
SESI Viva +
1. Dados da entidade realizadora
SESI/SC – Serviço Social da Indústria – Departamento Regional CNPJ 03.777.341/0001-66 Endereço:
Rodovia Admar Gonzaga, 2.765, Itacorubi – CEP 88.034-000 Florianópolis – SC.
2. Unidades participantes
Todas as unidades do SESI/SC.
3. Produtos contemplados na ação promocional
Serviços do SESI Viva + (Adequa ou Gestão) que compreendem o acompanhamento contínuo das
empresas com realização de PPRA, PCMAT ou PGR, PCMSO, LTCAT, Laudo de Insalubridade e Laudo de
Periculosidade. Também disponibiliza a Plataforma Viva+, um sistema que viabiliza a comunicação
adequada dos eventos de SST ao governo e também a gestão de saúde dos trabalhadores.
Descrição dos programas contemplados
PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PCMAT: Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho
PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
LTCAT: Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
PGR: Programa de Gerenciamento de Riscos
O pacote contempla serviços + plataforma para gestão da saúde dos trabalhadores.
4. Período de validade
A promoção é válida pelo período de 21/10/2019 a 31/12/2019.
5. Como participar
Empresas que efetivarem negociações com uma das unidades SESI/SC no período 21/10 a 31/12/2019,
para os produtos participantes desta promoção.
6. Descrição da promoção
Abatimento de 15% no valor total da proposta comercial emitida.
7. Direito e cessão de imagem
Os participantes da promoção concordam em permitir a livre utilização de seus nomes e imagem, em
até 01 (um) ano após o encerramento da promoção, seja mídia impressa e/ou eletrônica, sem qualquer
ônus para a entidade promotora ou qualquer direito para o participante, não podendo ser cedido para
nenhuma outra entidade sem a autorização expressa da entidade promotora.

•
•
•

8. Disposições gerais
O desconto não é cumulativo com outros benefícios e só será concedido mediante apresentação
do voucher.
Válido para contratos assinados até 31/12/2019.
Promoção destinada a novos contratos, ou renovações, não válida para
negociações/atendimentos vigentes.
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Em caso de dúvidas, o SESI de Santa Catarina coloca-se à disposição através do e-mail
faleconosco@fiesc.com.br.
Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão avaliadas e
julgadas pela Comissão Organizadora da Ação Promocional, na Direção Regional do SESI de Santa
Catarina.
Florianópolis, 18 de Outubro de 2019.

Serviço Social da Indústria de Santa Catarina
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 - sesisc.org.br

