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Atividade na indústria 
gaúcha cresce 17,6% 
no primeiro semestre

FIERGS É CONTRA AUMENTO DA 
CARGA TRIBUTÁRIA SOBRE AS EMPRESAS

Novas diretorias do Sinduscon no Sul do Estado 
querem fortalecer e diversificar as pautas dos sindicatos

Alto número de atestados da Covid 
desorganiza produção industrial

Entidades empresariais avaliam que projeto da Reforma 
Tributária precisa discussão mais ampla

FIERGS diz que aumento 
da taxa Selic ocorre pela 
preocupação com a inflação

Abertas as inscrições para cursos técnicos do Senai

Sábado Solidário volta neste sábado

Webinar discute perspectivas para energia a partir do biogás

Modelo de processo fabril para Indústria 4.0 
será apresentado durante a Mercopar

Educação para Jovens e Adultos 
do Sesi recebe matrículas

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Sesi-RS está com matrículas abertas para os 
anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. A metodologia da EJA é pensada 
especialmente para o trabalhador da indústria e seus dependentes, visando seu crescimento 
profissional e como cidadão. À distância, a EJA do Sesi utiliza uma plataforma de educação, 
que permite ao aluno estudar de forma flexível onde, como e quando puder. Mais informações  
https://www.sesirs.org.br/servicos/eja-educacao-de-jovens-e-adultos-distancia ou pelo 
telefone 0800 051 8555 e whatsapp 51 99226.3846.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Debate
Reforma administrativa torna gestão pública mais eficiente

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Imposto De RenDa
Projeto aumenta o custo e desestimula o investimento produtivo no Brasil

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 
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ESTE É O SEGREDO PARA 
COLOCAR EM PRÁTICA O PROJETO 
INOVADOR DA SUA EMPRESA: 
TER ACESSO AOS MELHORES 
PROFISSIONAIS DE INOVAÇÃO.

PA R C E R I A I N I C I AT I VA

A inovação impulsiona a competitividade, o desenvolvimento  

 das indústrias e do país.

O programa INOVA Talentos - IPT Open Experience é uma parceria do IEL 
com o IPT e tem o objetivo de desenvolver projetos de inovação nas 
empresas de pequeno, médio e grande portes, instituições públicas   
e privadas de ciência e tecnologias, órgãos de governo e entidades  
 do terceiro setor. Se sua empresa tem um projeto de inovação e precisa 
de apoio dos melhores profissionais para viabilizá-lo, essa é uma 
oportunidade imperdível.

Quem inova tem futuro.

Conheça o programa e participe!

www.inovatalentos.com.br

/IELbr /iel-nacional /IELNacional(11) 3040-3378 /ielbr
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Indústria
Brasileira

▼ DEPUTADA LUISA CANZIANI
“Empreender no Brasil 
   é um desafio”

Estudo inédito aponta carreiras emergentes,
como a de segurança cibernética, crucial em
setores transformados pela digitalização

Profissões para a
economia do futuro

ESTUDO ▶ Em dez anos, indústria tornou-se mais concentrada e menos tecnológica
ENERGIA ▶ Por que estamos novamente diante de uma crise hídrica?
ROBÓTICA ▶ Os bastidores do Festival SESI em formato 100% virtual

Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

AGENDA

PROCESSO IMPORTAÇÃO
Novo Processo de Importação Duimp é a capacitação on-line que será realizada pela FIERGS, por meio do CIN-RS, em 10 e 11 de agosto, das 
15h às 18h. O objetivo é preparar e capacitar os profissionais que atuam no processo de importação, de forma a utilizar corretamente as novas 
funcionalidades do Portal Único de Comércio Exterior. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br.

LGPD
LGPD, o que muda na prática? é o tema do evento Copemi no Interior, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho da Pequena e Média Indústria. 
Será em 19 de agosto, de forma on-line, às 17h. Inscrições em bit.ly/2V3sH5w. Informações: 0800 051 8555, opção 3 ou copemi@fiergs.org.br

BRASIL E CHINA
O Futuro do Comércio entre o Brasil e a China será o tema de webinar, em 19 de agosto, às 20h30min, com a senior fellow na Universidade 
de Negócios Internacionais e Economia em Pequim, Tatiana Prazeres, ex-secretária de comércio exterior e conselheira sênior na Direção Geral 
da OMC. A realização é da FIERGS, por meio do Conselho de Comércio Exterior (Concex), a participação é gratuita, e inscrições pelo link:  
https://chinaebrasil.eventize.com.br. Mais informações em concex@fiergs.org.br.

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado na segunda-feira 
pela FIERGS, voltou a crescer em junho, na comparação com maio, feito o 
ajuste sazonal. Após três meses de queda, subiu 0,6%. Embora o nível de 
atividade acumule baixa de 1,7% no acumulado desde janeiro, aparece 
4,2% acima do nível anterior ao da pandemia, em fevereiro de 2020. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS é contrária à aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados do 
PL 2337/2021, que trata de alterações no Imposto de Renda, pois entende que o texto divulgado no último dia 3/8 ainda apresenta problemas 
e precisa ser melhor avaliado e aperfeiçoado. 

A FIERGS acredita ser necessária uma redução significativa da alíquota do IRPJ/CSLL incidente sobre o lucro e, mesmo que a proposta acerte 
em alguns pontos, é inaceitável o aumento da tributação total sobre os investimentos produtivos de 34% para 41,2%. 

Porto Alegre, 6 de agosto de 2021.

As novas diretorias do Sindicato das Indústrias da Construção Civil 
do Rio Grande (Sinduscon Rio Grande) e do Sindicato da Indústria da 
Construção e Mobiliário (Sinduscon) de Pelotas e Região trabalham 
para fortalecer e ampliar o trabalho junto aos associados. Recentemen-
te empossado, o engenheiro civil Airton Zoch Viñas estará à frente do 
sindicato em Rio Grande pelo quarto mandato, pelo período de 2021 
a 2024. Entre as principais pautas da atual administração estão: seguir 
o trabalho de integração para trazer empresas do setor para o quadro 
associativo, melhorar ainda mais a relação com a prefeitura, continuar 
as ações em Brasília, principalmente, junto ao Executivo e Legislativo, 
envolvimento em defesa dos interesses da atividade da construção civil 

e questões relacionadas ao Porto de Rio Grande, término da duplicação 
da BR-116 na região, gestão dos pedágios de forma a apoiar, quando 
for realmente importante para melhorar a infraestrutura do Estado, e a 
Usina Termoelétrica de Rio Grande.

Já o Sinduscon Pelotas será comandado até 2022 pelo engenheiro 
e administrador Pedro Amaral Brito Leite, substituindo o engenheiro 
Fabrício Iribarrem, que ocupará a vice-presidência. Entre as metas da 
nova administração está a diversificação das pautas do sindicato, de 
forma a abranger empresas que atuam nos mais diferentes segmentos 
da construção civil, como construtoras, incorporadoras, prestadoras de 
serviço, infraestrutura e fornecedores.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS,) Gilberto Porcello Petry, disse na segunda-feira que a entidade 
vem recebendo informações de diversas empresas gaúchas preocupadas 
com o alto número de atestados médicos de 14 dias decorrentes de 
sintomas da Covid-19 de funcionários. “O volume de afastamentos do 
trabalho, especialmente nas linhas de fabricação, começa a desorganizar 
a produção industrial, tornando-se um novo problema decorrente da 
pandemia”, afirma Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com inscri-
ções abertas para cursos técnicos em várias regiões. São  2.700 vagas, sendo 
800 presenciais e 1.900 semipresenciais em 19 cidades do Estado, em áreas 
como Automação Industrial, Mecânica, Química,  Vestuário, entre outros.  Os 
cursos técnicos do Senai-RS têm a preferência de 95,8% das indústrias na 
hora de contratar, conforme o Sistema de Acompanhamento de Egressos da 
instituição. Mais informações site www.cursostecnicossenairs.com.br ou 
pelo telefone 0800 051 8555.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma das principais fontes de arrecadação da Rede de Bancos de Ali-
mentos da FIERGS no Rio Grande do Sul, a campanha Sábado Solidário 
volta a acontecer nos dias 7 e 14 de agosto, em todo o Estado. Ao todo, 
19 Bancos de Alimentos realizarão arrecadações, abrangendo 22 cidades 
e mais de 100 supermercados gaúchos. Esse grande mutirão destinará 
alimentos para mais de 900 entidades que recorrem aos Bancos de Alimen-
tos, todos os meses. Participarão do Sábado Solidário, no dia 7 de agosto, 
os Bancos de Alimentos de Alegrete, Canoas, Cachoeirinha, Caxias do Sul, 
Cruz Alta, Encruzilhada do Sul, Gravataí, Guaíba, Porto Alegre, Região 
do Calçado (Campo Bom, Estância Velha, Novo Hamburgo e Sapiranga), 
Tramandaí, Uruguaiana, Venâncio Aires e Viamão. Já no dia 14 de agosto, 
participam os Bancos de Camaquã, Capão da Canoa, Santa Maria, Pelotas 

e Torres. Centenas de voluntários uniformizados arrecadarão alimentos 
em frente aos supermercados participantes, cumprindo os protocolos 
sanitários necessários nesse momento de pandemia.

São parceiros da campanha da Rede de Bancos de Alimentos da 
FIERGS a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e o Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio 
Grande do Sul (Setcergs), responsável pelo gerenciamento logístico 
do Banco de Alimentos. Em 20 anos, a Rede já arrecadou e distribuiu 
60 milhões de quilos de alimentos, beneficiando 968 instituições no 
Estado, doando uma média de 400 mil quilos de alimentos por mês. 
Doações também podem ser feitas também on-line, através do site: 
www.doealimentos.com.br.

Os projetos e as potencialidades do Rio Grande do Sul foram apresenta-
dos no 3º webinar GD em Foco: Biogás e Geração Distribuída, realizado na 
quarta-feira. O evento faz parte da programação prévia para o 5º Fórum de 
Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis no Rio Grande do 
Sul, que ocorrerá de forma híbrida em 7 de outubro, durante a Mercopar. 
O diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein, lembrou que o setor industrial 
consumiu cerca de 32% da energia disponível no país em 2020. Por isso, a 
importância da discussão para se buscar novas alternativas e perspectivas 
para o setor, compreendendo os rumos e desafios que virão, e que a indústria 
também está alinhada ao debate da sustentabilidade.

O evento teve como convidados o consultor da Unido e especialista em 
Cadeia de Valor pelo projeto GEF Biogás Brasil, Emilio Beltrami; o consultor 
da Unido e especialista em Biogás pelo Projeto GEF Biogás Brasil, Vinicius 
Fritsch; o sócio-executivo da Luming Inteligência Energética, Rael Mairesse; 
e o engenheiro eletricista da CIBiogas, Breno Carneiro Pinheiro. O webinar 
GD em Foco é uma iniciativa da FIERGS, por meio do Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL-RS), e do Sebrae-RS, com apoio do Senai-RS e da Secretaria do Meio 
Ambiente e Infraestrutura do Governo do Estado (Sema).

CLIQUE AQUI E ASSISTA NA ÍNTEGRA

A 30ª Mercopar – Feira de Inovação Industrial, que acontecerá nos dias 5, 6 
e 7 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul/
RS, contará com uma nova atração: a Célula Conceito Indústria 4.0. Iniciativa 
da Rede RS Indústria 4.0 em parceria com o Senai-RS e o Sebrae-RS, o espaço 
irá aproximar as premissas e ferramentas da Indústria 4.0 das empresas e mos-
trar que é possível inserir tecnologias que otimizem os processos, visando ao 
aumento de produtividade, qualidade e flexibilidade. Mais informações sobre 
a feira em cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS, juntamente com a Federasul e a Fecomércio, vê o substitutivo 
da reforma tributária (PL 2337/21) como um aumento da carga tributária 
e um ambiente desfavorável para os negócios. A entidade participou, na 
quarta-feira, do encontro Tá na Mesa virtual, ao lado das duas outras fede-
rações empresariais. O coordenador do Conselho de Assuntos Tributários, 
Legais e Cíveis (Contec) da FIERGS, Thômaz Nunnenkamp, destacou que 
o projeto não configura avanço e “parece ter sido feito pelo próprio Fisco, 
onde a grande maioria vai pagar mais imposto”.

Ele comentou sobre a necessidade de uma discussão maior sobre o 
tema, caso contrário o Brasil perde a chance de mudar o que precisa, e 
que a FIERGS apoia uma reforma ampla que envolva tributos federais, 
estaduais e municipais com a máxima urgência. Ainda, segundo o 
coordenador do Contec,  a proposta de reforma do Imposto de Renda 
enviada pelo governo ao Congresso Nacional tem equívocos e desincen-
tiva investimentos produtivos ao aumentar a tributação sobre a renda 
gerada por eles.

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira, 
de reajustar a taxa Selic em um ponto percentual, passando para 5,25% 
ao ano, se explica em parte pelo cenário mais preocupante em relação à 
inflação, avalia a FIERGS. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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