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Confiança do industrial gaúcho 
começa 2020 em alta

Substituição Tributária em debate na Reunião de Diretorias

Conselho Deliberativo da Indusprevi tem novo presidente

Senai completa 78 anos de apoio à indústria

Senai proporciona experiências tecnológicas em Tramandaí

Sesi leva campanha de promoção 
da saúde a indústrias do RS

Pedal é novidade na 
agenda de verão

CIERGS é terceiro colocado em 
ranking de projeções econômicas

Três projetos são desenvolvidos com a Bosch

Evento mostra como participar 
do Programa Rota 2030

Edital Sorrir faz Bem
com inscrições abertas
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O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS), divulgado pela 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), na quinta-
-feira (23), revela que, ao começar 2020, o otimismo se dissemina nesse setor 
no Estado. Cresceu em janeiro para 66,5 pontos, 1,6 a mais do que dezembro, 
10,7 de alta nos últimos sete meses e 13 acima da média histórica. Embora seja 
comum a expansão desse sentimento a cada abertura de ano, com exceção de 
2019, o industrial gaúcho não iniciava tão confiante desde 2010. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O empresário Cláudio Guenther, diretor do Centro das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (CIERGS), foi indicado como presidente do Conselho 
Deliberativo da Indusprevi, em reunião na terça-feira (21). A Indusprevi – Socie-
dade de Previdência Privada do Rio Grande do Sul, é mantida por empregados 
participantes dos Planos de Benefícios  vinculados ao CIERGS, Serviço Social 
da Indústria (Sesi-RS), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), Condomínio Institucional do Sistema FIERGS, 
empresas do Grupo Paquetá e Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas 
e de Material Elétrico de Caxias do Sul (Simecs). Atualmente, mais de 2,1 mil 
são associados à Indusprevi, que mantém 618 aposentados e pensionistas.

O novo diretor-superintendente será Luís Alexandre Ribeiro Cure, que há 32 
anos trabalha no Senai-RS. Na mesma reunião, foram empossados os integrantes 
do Conselho Deliberativo, para um mandato de três anos.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) completou 
78 anos, na quarta-feira (22).  Com foco no mercado, o Senai busca aten-
der as novas demandas da indústria, incorporando novas tecnologias e 
antecipando tendências. São 55 centros de formação profissional, dois 
institutos de inovação, seis, de tecnologia, 19 unidades móveis e 47 pontos 
de atendimento que alcançam todo o Estado. No ano passado, o Senai 
realizou mais de 10 mil atendimentos em Serviços de Tecnologia e Inova-
ção, sendo 225 mil horas técnicas em Tecnologia e Inovação. Mais de 3,5 
mil indústrias foram atendidas; incluindo a capacitação profissional e as 
consultorias técnicas e tecnológicas. Em 2019, foram 52 projetos em PD&I 
contratados e desenvolvidos ou em desenvolvimento entre as unidades 
do Senai (entre editais e Embrapii) e 46 atendimentos no programa de 
eficiência energética. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em dois finais de semana de janeiro, Tramandaí recebeu o Estação de 
Verão do Senai. O espaço do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
contou com quase 850 espectadores para assistir ao futebol de robôs, 
jogado por 330 participantes. A experiência de realidade virtual e aumen-
tada teve a participação de 800 pessoas e a Unidade Móvel de Panificação 
e Confeitaria contabilizou mais de 400 alunos que aprenderam receitas 
alusivas ao verão na Unidade Móvel de Panificação, gratuitamente. O pú-
blico ainda pode ter informações sobre os cursos técnicos, postécnicos e 
de evolução profissional do Senai-RS.

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como as cardíacas e o câncer, 
são responsáveis por 41 milhões de mortes ao ano, o que representa 72% do 
total mundial. O incentivo à promoção de hábitos saudáveis é uma das ações 
defendidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como forma de redução 
de falecimentos precoces por essas enfermidades. De acordo com o relatório 
“Salvando vidas, gastando menos: uma resposta estratégica às DCNTs”, da OMS, 
cada US$ 1 investido na prevenção gera um retorno de US$ 7 à sociedade, em 
aumento de empregos, produtividade e longevidade.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A agenda de verão do Serviço Social da Indústria nas praias gaúchas 
tem novidades. Em 1º de março, ocorre o Circuito Pedal Sesi no Litoral, 
em Capão da Canoa. A largada do passeio será na Praça do Chimarrão (Av. 
Beira Mar), às 9h – concentração a partir das 8h. As inscrições são gratuitas 
e os primeiros 200 recebem um kit no dia do evento, que é voltado para 
ciclistas de todas as idades. Haverá opções de percurso infantil (3km) e 
adulto (12km). A ideia é proporcionar momentos de bem-estar e saúde, 
ao incentivar a prática de atividades físicas e a interação em família com 
momentos de lazer e diversão.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS), por 
meio da Unidade de Estudos Econômicos (UEE), terminou em terceiro lugar 
no Ranking Agência Estado de Projeções Econômicas no último trimestre 
de 2019. O Ranking AE é o mais tradicional para projeções de variáveis 
macroeconômicas do Brasil e contempla as previsões para as seguintes 
variáveis: PIB, IPCA, IGP-M, Taxa Selic e Taxa de Câmbio (R$/US$). Criado 
pela Agência Estado, leva em consideração as instituições cujas previsões 
mais se aproximam dos indicadores efetivos. Estão aptos a participar do 
ranking bancos, corretoras, assets, consultorias, empresas privadas e pú-
blicas, além de instituições de ensino e outras que façam, periodicamente, 
projeções para indicadores econômicos. À frente do CIERGS terminaram 
a Necton Investimentos (1º) e a Austin Rating (2º). 

O Senai-RS, por meio de seus dois Institutos de Inovação iniciaram, 
neste mês, três projetos em parceria com a empresa Bosch e apoio da 
Embrapii. Dois serão desenvolvidos no Instituto Senai de Inovação em 
Soluções Integradas em Metalmecânica (unidade Embrapii em Sistemas 
de Sensoriamento) e um pelo Instituto Senai de Inovação em Engenharia 
de Polímeros (unidade Embrapii em Polímeros – Elastômeros, Plásticos, 
Compósitos Tintas e Adesivos). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Será lançado no dia 3 de fevereiro, às 16h, na sede da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), o programa Prioritário 
A³ – Alavancagem de Alianças para o Setor Automotivo do Senai, com o 
objetivo de entender como participar do Rota 2030. O evento será reali-
zado simultaneamente em todo o Brasil.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Até 21 de fevereiro, as indústrias do Rio Grande do Sul podem se inscrever 
no edital da campanha “Sorrir faz Bem” 2020/2021 do Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RS). O objetivo é promover qualidade de vida, a saúde e a prevenção de 
doenças bucais entre os trabalhadores da indústria. As unidades móveis de 
odontologia do Sesi vão até as empresas inscritas para realizar uma avaliação 
em saúde bucal e, na sequência, orientação da higiene e entrega de um kit aos 
participantes. As empresas também têm a opção de realizar ações preventivas 
propostas pelo Sesi. A ideia é contribuir para reduzir o tempo de ausência 
do trabalhador no seu posto, colaborando para diminuir o absenteísmo e o 
presenteísmo decorrentes de problemas odontológicos e, assim, também 
apoiar a elevação da competitividade das indústrias. O regulamento está 
disponível no site do Sesi ou pela Central de Relacionamento 0800 51 8555.
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Para falar sobre as questões tributárias estaduais, o ex-secretário da 
Fazenda do Rio Grande do Sul e atual conselheiro do Conselho de Assun-
tos Tributários, Legais e Cíveis (Contec) da FIERGS, Luiz Antônio Bins, foi 
convidado da Reunião das Diretorias da FIERGS e do CIERGS, na terça-feira 
(21). Bins, que é advogado e consultor tributário, fez uma análise sobre o 
tema ICMS: Substituição Tributária e Incentivos Fiscais e Competitividade. 
Substituição Tributária é o regime no qual a responsabilidade pelo Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) devido 
em relação às operações é atribuída a outro contribuinte.
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