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30ª Mercopar terá edição histórica com foco em negócios

Economia circular será tema de evento

PL que altera Imposto de Renda foi debatido com senador

Empresários tiram dúvidas sobre o Open Banking

Sesi inaugura nova sede em Farroupilha

Alunos da Escola Sesi 
Heitor José Müller 
recebem prêmio nacional

Atividade industrial no RS aquece 
com aumento na produção e no emprego

Fórum de Geração Distribuída com Fontes Renováveis no RS

Presidente da FIERGS recebe 
quadro em comemoração aos 
80 anos do Sivergs

Convênio busca qualificação de militares 
para o mercado de trabalho

Feira de Talentos nacional 
reúne oportunidades entre 
26 e 28 de outubro 

Serviço Social da Indústria participa 
do Gre-Nal da vacinação
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InternacIonal
CNI publica cartilhas sobre exportação, importação e negócios de impacto

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Inovação
O melhor caminho para entrar no mercado

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 
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O produto que protege 
nossos pés tem o trabalho 
de várias indústrias.
Muitos trabalhadores de várias indústrias colocam seu talento 
para levar estilo e conforto para os pés dos brasileiros. 
Toda uma cadeia produtiva se interliga para gerar empregos 
e valorizar o produto nacional.

Indústria brasileira. A força que está em tudo.

portaldaindustria.com.br

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 6  nº 59  

setembro 21

DRAWBACK ▶ Sem renovação de atos concessórios, prejuízo pode ser de R$ 1,2 bi
RECUPERAÇÃO ▶ Emprego industrial cresce por 12 meses consecutivos
ROBÓTICA ▶ Tudo sobre o lançamento da temporada 2021/2022

▼ SENADORA DANIELLA RIBEIRO
“Precisamos avançar na educação”

Inovação em 
todo lugar
A vacina contra a Covid-19 é apenas 
o episódio mais recente da longa série
de mudanças para uma vida melhor

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

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

AGENDA

INCOTERMS
A capacitação sobre International Commercial Terms (Incoterms) será realizada em 7 de outubro, ao vivo e on-line, das 8h às 12h, uma promoção da 
FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS). Informações: cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 989-7037-69.

Com os índices da pesquisa acima dos 50 pontos, a Sondagem Industrial 
de agosto, divulgada nessa segunda-feira (27) pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) mostra a indústria gaúcha aquecida, 
operando acima do normal, com aumentos significativos da produção e do 
emprego, bem como estoques ajustados. “O setor continua apresentando 
resultados positivos, mesmo que a produção ainda sofra com o alto preço e 
a escassez de insumos, o que deixa uma boa expectativa para os industriais 
gaúchos”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Mercopar receberá novamente o Fórum de Geração Distribuída com 
Fontes Renováveis no RS, evento que está em sua quinta edição – a segun-
da durante a tradicional feira em Caxias do Sul. Com o tema cada vez mais 
pertinente, o Fórum GD abordará o tema da energia na transição da matriz 
energética brasileira, trazendo planejamento e tecnologias para o futuro da 
geração distribuída. Para contemplar essa temática, apresenta três painéis: 
tendências tecnológicas e inovação; regulação e mercado; oportunidades e 
desafios para a cadeia produtiva. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio 
Grande do Sul (Sivergs), Silvio Colombo, e a conselheira fiscal Dóris Spohr, 
entregaram ao presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, na quinta-feira, 
um quadro com a reprografia da Carta Sindical de 1941, como recordação pelos 
80 anos do Sindicato, comemorados em setembro. Passadas oito décadas, o 
Sivergs reúne mais de 2.565 indústrias do vestuário e acessórios, distribuídas 
nos 497 municípios do Rio Grande do Sul.  Hoje, o Sivergs promove projetos 
para o crescimento das empresas e o incentivo da produção e comercialização 
dentro do RS, mas também em nível nacional e internacional. Em 2020, o setor 
no RS registrou US$ 44,7 milhões exportados.

A Assembleia Legislativa, Senai-RS, UFRGS e PUCRS firmaram, na quinta-
-feira, um termo de cooperação para qualificar os jovens egressos do serviço 
militar obrigatório. A iniciativa tem o apoio da Frente Parlamentar em Apoio 
à Empregabilidade e à Qualificação dos Jovens que Prestam o Serviço Militar 
Obrigatório, presidida pelo deputado Tenente-Coronel Zucco. O objetivo da 
medida é disponibilizar cursos de extensão, oficinas e planejamento de carreira 
de forma gratuita, ampliando o conhecimento e aperfeiçoamento dos militares 
para ingresso no mercado de trabalho.

O Senai-RS disponibilizará cursos e ferramentas (recursos didáticos) para 
promover a qualificação profissional dos militares que desejarem aplicar as 
tecnologias e o conhecimento adquirido para se qualificar para o mercado de 
trabalho.  O documento foi assinado pelo presidente do Parlamento gaúcho, 
deputado Gabriel Souza (MDB), em conjunto com o vice-coordenador do Co-
mitê de Defesa e Segurança da FIERGS (Comdefesa), José Luiz Bozzetto (foto), 
representando o Senai; a vice-reitora da UFRGS, Patricia Pranke; e o reitor da 
PUCRS, Irmão Evilázio Teixeira.

A indústria é um dos setores que mais geram empregos formais no Brasil, 
com postos de trabalho bem remunerados, que possibilitam evolução profis-
sional e salarial. Nos dias 26 a 28 de outubro, representantes de peso do setor 
estarão reunidos na Feira de Talentos Contrate-me, evento on-line e gratuito 
para atrair profissionais interessados nas oportunidades. Promovida pelo de-
partamento nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 
a feira ocorria em âmbito local e na modalidade presencial desde 2014 com a 
organização do Senai CETIQT, do Rio de Janeiro. Neste ano, já foi realizada no 
formato on-line, em março, aumentando as oportunidades.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A 30ª Mercopar – Feira de Inovação Industrial – ocorre entre os dias 5 e 7 
de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS). 
Reúne pequenos, médios e grandes negócios de segmentos variados como 
metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, 
automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem, 
e Startups. A edição que marca os 30 anos da maior feira de inovação e negócios 
da América Latina, terá mais de 300 expositores em 20 mil metros quadrados 
de área ocupada. Em 2020, realizada em formato híbrido, a Mercopar bateu 
recorde com R$ 128 milhões em negócios gerados, recebendo 7.184 visitantes 
presenciais e 5.038 acessos na plataforma online. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com objetivo de difundir os princípios de circularidade e o desenvolvi-
mento de novos mercados e cadeias produtivas para a indústria do futuro, a 
30ª Mercopar - Feira de Inovação Industrial - terá entre as atrações o evento 
Circulando: a relação indústria e economia circular, que acontece no dia 7 de 
outubro, das 10h às 12h, durante a feira. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza das Pessoas 
Físicas e das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, e, segundo Lasier, da forma como está apresentado não deve 
ser aprovado pelo Senado.

O secretário-executivo do Conselho Temático de Assuntos Tributários e 
Fiscais (Contrif ) da Confederação Nacional da Indústria,  Mário Sérgio Car-
raro Telles, colocou a posição da CNI para o caso. Segundo ele, o PL vai na 
direção contrária ao que defende a CNI na reforma do Imposto de Renda, ao 
aumentar a tributação sobre o setor produtivo, posição compartilhada pelo 
coordenador do Contec, Thômaz Nunnemkamp, que conduziu a reunião.

O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Entre as principais 
alterações, os lucros e dividendos serão taxados em 15% a título de Impos-
to de Renda na fonte e, a soma do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) será reduzida 
de 34% para 26%. A proposta prevê também o fim da dedução de Juros 
sobre Capital Próprio (JCP). Todas as mudanças valerão a partir de 2022.

O Sesi-RS terá nova sede em Farroupilha oficialmente a partir de 
segunda-feira, 4 de outubro de 2021. A solenidade de inauguração da nova 
sede, localizada na rua Papa João XXIII, 700, será às 17h, com a presença do 
presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e 
do Conselho Regional do Sesi, Gilberto Porcello Petry, além de empresários 
e lideranças do município. O novo local possibilitará abrir o Contraturno 
escolar em 2022, com inovações tecnológicas que serão pioneiras dentro 
do próprio Sesi, além de ter espaço ampliado para a prática esportiva. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Alunos da Escola Sesi de Ensino Médio Heitor José Müller, de Monte-
negro, venceram a etapa nacional do concurso de startups, realizado em 
parceria pela John Deere e a JA (Junior Achievement). As duas equipes que 
ganharam a etapa estadual, venceram também a nacional, só invertendo 
as posições, concorrendo com outras 36 ideias, entre Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Goiás.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS segue no apoio à Prefeitura Municipal de Porto Alegre para o 
avanço da vacinação contra a Covid-19. No último sábado, unidades móveis 
do Sesi estiveram nos dois estádios (Arena e Beira-Rio) para o Gre-Nal da 
Vacina (foto), a fim de acelerar o movimento.  Em Porto Alegre, já são mais 
de 8 mil vacinas aplicadas. A ação na Capital se soma ao trabalho em Caxias 
do Sul, onde 30 profissionais e dez unidades móveis até a quinta-feira já 
haviam aplicado mais de 22,5 mil vacinas. Além de coordenar os pontos 
de vacinação, em Caxias do Sul, o Sesi faz a logística de distribuição das 
doses aos parceiros nos respectivos pontos de vacinação e o controle de 
retorno das doses.

Em São Leopoldo, o Sesi já vacinou mais de 11 mil trabalhadores da 
indústria e apoiou a aplicação em Pelotas, Rio Grande e Santa Rosa.
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O Projeto de Lei 2337/2021 foi tema de reunião conjunta on-line, 
na segunda-feira, dos Conselhos de Articulação Parlamentar (Coap) 
e de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec) da FIERGS, com a 
participação do senador Lasier Martins. O PL altera a legislação do 

A importância do Open Banking e as dúvidas que os empresários possuem 
em relação ao tema foram tratadas, na quinta-feira, no evento on-line Open 
Banking na Prática – O que sua indústria precisa saber. O superintendente 
de Novas Plataformas (Inovação Digital) na TecBan, Tiago Aguiar, apresen-
tou como funciona o sistema e como impactará as finanças empresariais, 

inclusive com cases de gestão financeira para as micro, pequenas e médias. 
Já o diretor de Inovação, Produtos e Serviços da Febraban, Leandro Vilain, 
abordou como os bancos se preparam e quais as perspectivas e expectativas.

A promoção foi da FIERGS, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito 
(NAC) do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial.
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