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Entidade avalia que decisão de aumento na taxa Selic 
é influenciada pela alta de preços e inflação

Sesi Conecta Saúde começa na segunda-feira

FIERGS pede avanço da 
vacinação de industriários

Encontro virtual busca aumentar 
intercâmbio comercial com África do Sul

Senai recebe certificado de 
consumo de energia renovável

Senador conhece instalações do Banco de Pele

Preparação para o WorldSkills 
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A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) decidiu, 
em reunião das diretorias, orientar os Sindicatos industriais que reivindiquem 
junto às prefeituras municipais maior velocidade da vacinação dos grupos 
prioritários, onde estão incluídos os trabalhadores da indústria. Isto é possível 
como decorrência da edição da Nota Técnica do Ministério da Saúde, expedida 
dia 28 de maio, que flexibiliza, atendidos determinados requisitos locais, a 
aplicação da vacina contra a Covid-19 dentre os grupos prioritários que fazem 
parte do Plano Nacional de Imunização (PNI).
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Com o objetivo de aumentar o intercâmbio comercial entre Brasil e África do Sul, estabelecendo um 
contato direto entre empresários brasileiros e importadores daquele país, a FIERGS, por meio do Centro 
Internacional de Negócios (CIN-RS), realiza o Encontro Virtual de Negócios Internacionais da África do 
Sul. A oportunidade contempla os setores de Alimentos e Bebidas, Metalmecânico, Plásticos e Borra-
chas e Móveis, e ocorrerá entre 3 e 5 de agosto, via plataforma de matchmaking digital. Os interessados 
devem ter lista de preços para exportação, ser exportador ou ter alguma experiência com exportação, 
e possuir website ou redes sociais. A inscrição pode ser feita em bit.ly/encontroafrica até 26 de junho.  
Informações: cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) recebeu o Cer-
tificado de consumo de energia renovável em 2020 da Electric Consultoria, 
conforme os protocolos do Programa Brasileiro GHC Protocol pelo ano de 2020. 
O atestado foi emitido considerando os contratos de energia incentivada (Usinas 
Eólicas, Solares, Biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas PCH’s) firmados pelo 
Senai-RS em 2020, os quais foram compatibilizados com os dados da Câmara 
de Comercialização de Energia – CCEE. A instituição conseguiu atingir os mais 
altos padrões de gestão de energia, ao escolher fontes renováveis, reduzindo 
emissões mesmo para o ano tão desafiador de 2020.
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Business connection

Inscrições para rodada de negócios da Amazônia Legal
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imposto de importação

Redução para bens de capital e eletroeletrônicos
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Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 
Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, nessa 
quarta-feira, de manter o ciclo de aperto monetário e elevar a taxa Selic para 
4,25%, foi influenciada pela alta da inflação nos últimos meses e das expecta-
tivas para o final do ano. A avaliação é da FIERGS. 
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O aluno do Senai-RS Erick da Silveira Gonzaga participou, junto com 
estudantes de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso e três da 
Inglaterra, de um simulado internacional on-line da ocupação de Eletrô-
nica, visando à preparação para WorldSkills 2022, na China.  Em três horas, 
os competidores tiveram que fazer um osciloscópio educacional portátil 

desenvolvido pela empresa Velleman. Na primeira etapa do evento, os 
alunos receberam um esquema eletrônico impresso, que deveria ser con-
vertido para um arquivo eletrônico com a utilização do software Autodesk 
Eagle. Na segunda, os competidores criaram o layout da placa de circuito 
impresso, também com a utilização do software.

AGENDA

PEOPLE ANALYTCS
Desmistificando o People Analytcs é o tema do webinar gratuito promovido pelo IEL no dia 23 de junho, das 17h às 18h. O tema People Analytcs está 
revolucionando a gestão do capital humano e vem sendo muito utilizado para tomadas de decisão. O evento será conduzido pelos especialistas Andrea 
Krug e Gabriel Pinto e vai abordar mais sobre o método, entendendo suas aplicações práticas e quais os primeiros passos para adotar a metodologia. 
Inscrições: bit.ly/Palestra2306

O senador Lasier Martins conheceu as instalações do Banco de Pele, 
instalado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, na terça-feira. O 
senador atua pela regulamentação do uso de membrana amniótica, cuja 
aprovação autorizaria a sua utilização como curativo biológico com pro-
pósito de cobertura cutânea pós-trauma e pós queimadura.  O Banco de 
Pele tem a função de captar, processar, preservar e disponibilizar lâminas 
de pele alógena com a finalidade de transplante. A membrana amniótica, 
utilizada há décadas em diversos países, pode substituir a pele, com a 
vantagem de ser mais acessível, além de ser mais econômica. O Banco de 
Tecido Humano Pele Dr. Roberto Corrêa Chem é integrante do Projeto dos 
Bancos Sociais da FIERGS, sob a presidência do médico Eduardo Mainieri 
Chem. Envia pele para todos os Estados brasileiros, e somente em 2020, 
enviou 40.488 cm², para 31 transplantes no País.

Para preparar empresas à gestão adequada e avançada da saúde no traba-
lho, o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) realiza, entre segunda e quarta-feira 
(dias 21 a 23 de junho), o Sesi Conecta Saúde, de forma on-line. Especialistas 
no tema, entre eles o médico Drauzio Varella,  o economista Ricardo Amorim, a 
mestre em saúde pública Chia-Chia Chang e a psicóloga e antropóloga Susan 
Andrews compartilharão conhecimentos sobre as novidades do mercado e da 
legislação, apresentando formas de promover ambientes de trabalho saudáveis 
em cenários de constantes mudanças. As palestras propõem discussões sobre o 
ecossistema da saúde a partir de três temáticas: Segurança no Trabalho, Saúde 
Mental e Promoção da Saúde.
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