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Encontro de negócios virtual para 
empresas lideradas por mulheres

Reunião do Concex tem visita 
ao Tecon de Rio Grande

Sindifar/Sindicis completa 80 anos

Atividade industrial gaúcha atinge maior patamar desde 2014

Secretário quer transformação nos municípios para 
proporcionar emprego e renda à população

Selic sobe para 13,25% e provoca reações

Escola de Ensino Médio do Sesi-RS em Bento Gonçalves
beneficiará 360 alunos com aulas em tempo integral

Corrida do Sesi chega a Panambi
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 7  nº 66  

maio 22
▶ GILBERTO PERALTA  
A urgência da  
qualificação profissional

Os rumos da  
qualificação  
profissional  
na indústria

Saiba em que setores e profissões 
surgirão as novas demandas até 2025, 
segundo o Mapa do Trabalho Industrial

BIG DATA ▶ Observatório Nacional da Indústria apoiará decisões estratégicas
SONDAGEM 4.0 ▶ 69% das indústrias brasileiras fazem uso de tecnologias digitais
SESI ▶ Programa em mais de 400 escolas estimula nova geração de cientistas

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Com o objetivo de ampliar a internacionalização de empresas brasileiras 
lideradas ou geridas por mulheres, será realizado um encontro virtual de 
negócios multissetorial com o tema Mulheres na Exportação – Networking, 
Visibilidade e Conexões com o Mercado Internacional, entre 11 e 15 de 
julho. A promoção é da FIERGS, por meio do Centro Internacional de 
Negócios (CIN-RS).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma visita guiada ao Terminal de Contêineres (Tecon), em Rio Gran-
de, marcou, na terça-feira, a reunião mensal do Conselho de Comércio 
Exterior (Concex) da FIERGS. Os 32 integrantes do Conselho presentes, 
liderados pelo coordenador Aderbal Fernandes Lima, foram recebidos 
pelo diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, pelo 
presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, e pelo seu gerente de pla-
nejamento e desenvolvimento, Fernando Estima. O tema principal da 
reunião do Concex, realizada antes da visita, foram discussões em torno 
da competitividade do modal marítimo via Rio Grande, os gargalos e o 
potencial de crescimento.

A atividade industrial gaúcha abriu o segundo trimestre em alta. É o que 
aponta o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado na terça-feira pela 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). Avançou 
1,5% em abril, frente ao mês anterior, após também crescer 0,5% em março. 
Com essa nova alta, o IDI-RS atingiu o maior patamar desde outubro 2014, 
sendo 10,8% acima ao registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O novo secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Joel Maraschin, 
propõe ações para promover mudança na cultura dos municípios, transfor-
mação essa que, segundo ele, é fundamental para proporcionar à população 
gaúcha uma dignidade possível somente por meio da geração de emprego 
e renda. Maraschin (à esquerda na foto) foi empossado, na segunda-feira, 
pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, em cerimônia que contou com a 
presença do presidente em exercício da FIERGS, Arildo Bennech Oliveira (à 
direita), que, na terça-feira, acompanhou também a posse do ex-secretário 
de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, no Conselho do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE).

REGIME ADUANEIRO
O Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital - Recof-Sped permite 
a empresa beneficiária importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos federais (e, em alguns casos, estaduais), 
mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização de produtos destinados à exportação ou ao mercado interno. Para esclarecer 
melhor sobre o tema, a FIERGS realiza uma live gratuita em 22 de junho, das 10h às 11h30min.  Inscrições: https://bit.ly/recof_sped. Informações:  
cinrs@fiergs.org.br ou WhatsApp (51) 98970-3769.

LOGÍSTICA ITERNACIONAL
A capacitação Logística Internacional para Exportação: modais e formato de envio será realizada em 22 e 23 de junho, das 9h às 12h. O principal objetivo 
é apresentar os principais fatores que compõem o custo e o nível de serviço na logística internacional, identificando seus conceitos básicos. O curso 
será transmitido ao vivo por videoconferência, por meio da ferramenta Teams, com interação entre os participantes e o instrutor Guilherme Bergmann, 
em tempo real. Inscrições: https://bit.ly/logistica_internacional. Informações: (51) 989-7037-69 ou cin@fiergs.org.br.

COPEMI NO INTERIOR
Licenciamento Ambiental – Avanços e Desafios é o tema de mais um evento Copemi no Interior, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho da 
Pequena e Média Indústria, juntamente com o Conselho de Meio Ambiente (Codema), a Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind) e o Conselho 
de Articulação Sindical e Empresarial (Conase). Será em 23 de junho, das 9h às 10h, com transmissão pelo canal da FIERGS no Youtube, e participação 
da secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann; e do diretor-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Renato 
das Chagas e Silva. Inscrições em https://copemiambiental.eventize.com.br. Informações: copemi@fiergs.com.br.

AGENDA

29 ideias são aprovadas no segundo ciclo do 
Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria

O segundo ciclo do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria teve 29 ideias aprovadas em diferen-
tes linhas temáticas. Entre os temas, o que teve mais ideias inscritas foram relacionados a indústria 4.0, 
seguido de agritech, energia renovável e sistemas de energia. Saúde mental e economia circular também 
tiveram muitas ideias. O edital disponibiliza recursos entre R$ 200 mil e R$ 600 mil por projeto, nas linhas 
de Agritech, Bioeconomia, Cidades Inteligentes, Design para Produto, Economia Circular, Edutech, Ener-
gias Renováveis, Indústria 4.0, Materiais Avançados, Nanotecnologia, Sistemas de Energia, Tecnologias 
Aplicadas a Saúde Hospitalar e Saúde Mental no Ambiente de Trabalho (Sesi).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

InternacIonal
Sistema COD Brasil passa a emitir 
certificado de origem não preferencial 
com selo ICC de qualidade

Infraestrutura
As propostas da indústria em infraestrutura 
e em meio ambiente e sustentabilidade
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Detalhes sobre a construção de uma escola de Ensino Médio em Bento 
Gonçalves foram discutidos , na  quarta-feira, durante visita do superinten-
dente do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), Juliano Colombo, à cidade. 
Participaram do encontro integrantes do Conselho Consultivo do Sesi-RS, 
composto por representantes do setor industrial e presidido por Ivacir 
Foresti, além de autoridades da região. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) promove no próximo dia 19 de 
junho a Corrida do Sesi em Panambi. O objetivo do evento, que terá as 
distâncias de 3km e 6km e 3km de caminhada, é promover a prática de 
atividades físicas e incentivar a solidariedade, por meio da arrecadação 
de alimentos. O pagamento da inscrição será em doação de alimentos, 
compondo uma sacola no valor de R$ 30,00 diretamente para a rede de 
Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, integrante da Fundação Gaúcha 
dos Bancos Sociais da FIERGS. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Manter a defesa de interesses das indústrias do setor, capacitar e 
contribuir com o fortalecimento da indústria local e ampliar o escopo 
de empresas associadas beneficiadas, inclusive com a formação de um 
hub de saúde no Rio Grande do Sul. Essas configuram as prioridades 
que vêm sendo tratados pela diretoria do Sindicato das Empresas do 
Complexo Industrial da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul (Sindicis), 
a nova denominação do Sindifar ao completar 80 anos em 6 de junho. 
“Queremos ampliar nosso escopo. Durante muito tempo, na organização 
sindical, estivemos presos na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

Se pensarmos a CLT foi promulgada e ainda ocorria a 2ª Guerra Mun-
dial, estamos desatualizados. Hoje, temos uma série de produtos para 
a saúde, antes chamavam correlatos, de empresas, que fabricam itens 
como máscara de proteção, luva, touca, instrumental cirúrgico, de diag-
nóstico – até o mobiliário de hospital, softwares, e almejamos ampliar as 
associadas nesses segmentos”, explica o presidente do Sindifar/Sindicis, 
Thômaz Nunnekamp. 

Atualmente, o Sindifar/Sindicis conta com 17 indústrias associadas, divi-
didas entre 13 farmacêuticas e quatro de produtos para a saúde.

O aumento da taxa Selic para 13,25% ao ano é prejudicial para a eco-
nomia brasileira e, segundo o presidente em exercício da FIERGS, Arildo 
Bennech Oliveira, descapitaliza as empresas, tira poder de compra das 
famílias e reduz as vendas nas indústrias. “Aumentar juro não acaba com a 
inflação. Somos a favor de uma política que realmente contenha a inflação, 
mas o juro alto prejudica toda uma nação”, destaca Oliveira, ao comentar 
a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de 
elevar em 0,5 ponto percentual a Selic, na reunião de quarta-feira.

Segundo o presidente em exercício, o aumento dos juros não resolve 
o problema e faz com que todo mundo compre menos, haja desemprego 
e não seja possível fazer a roda da economia girar. A alta da Selic, explica, 
incide sobre os combustíveis, a energia elétrica e os alimentos, por exemplo. 
“Todo mundo vai perdendo poder de compra. Estamos caminhando para 
uma recessão”, afirma, revelando também preocupação com a elevação 
dos juros nos Estados Unidos, que deve provocar uma subida no dólar.
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