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Guedes diz na FIERGS que melhora da economia do País 
passa pelo setor privado

Parceria de sucesso: os potenciais do comércio 
entre Brasil e Chile

Inscrições para Feira Sial Paris vão até 30 de agosto

Unidades do Senai-RS 
comemoram aniversário

Sesi Show apresenta 
novo espetáculo

FIERGS com espaço na Expointer

Festival do Japão arrecada mais de 7 toneladas 
de alimentos por meio do Ingresso Solidário

Indefinição de alíquotas do IPI paralisa vendas industriais

Pesquisa da FIERGS registra produção e emprego
em alta no início do segundo semestre
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

LEI DO BEM
A FIERGS, através dos Conselhos da Pequena e Média Indústria (Copemi), de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec), de Inovação e Tecnologia 
(Citec) e do IEL-RS, apresenta, no dia 31 de agosto, o webinar Lei do Bem na Prática. O objetivo desse evento é esclarecer os benefícios, requisitos e 
procedimentos para participação no incentivo fiscal, conhecido como Lei do Bem, que traz oportunidades para as indústrias que investem em pesquisa 
e desenvolvimento de inovação tecnológica. Será TRANSMITIDO pelo canal TV FIERGS, no YouTube, com início às 16h30.

VALE-PEDÁGIO
Instituído em 2001, o Vale-Pedágio obrigatório - Lei nº 10.209/01 - é a forma do embarcador ou equiparado antecipar ao transportador as despesas com o 
pedágio. O evento on-line realizado pela FIERGS tem como objetivo explanar para os empresários o que é o vale-pedágio, de quem é a responsabilidade 
para pagamento deste, como funciona o procedimento para adquirir o vale e, ainda, conscientizar sobre as consequências legais do descumprimento 
da antecipação do vale-pedágio obrigatório. A transmissão ocorre no dia 1º de setembro, às 16h, pelo canal TV FIERGS, no YouTube.

AGENDA

InstItucIonal
Insegurança jurídica é um dos maiores entraves 
aos investimentos produtivos

Inovação E tEcnologIa
CNI incentiva adesão de empresários 
à Pintec Semestral

Banco de Alimentos recebe doação de caminhão
Celebrando a parceria de 22 anos, o Sindicato das Empresas de Transportes 

de Carga e Logística no RS (Setcergs) doou ao Banco de Alimentos de Porto 
Alegre um caminhão VW com capacidade para transportar sete toneladas.

Atualmente, o Banco de Alimentos atende mais de 300 entidades em Porto 
Alegre e já doou mais de 70 milhões de quilos de alimentos, isso significa 
cerca de 210 milhões de refeições para famílias, associações, asilos, casas 
de excepcionais, entre outros. Em nome do presidente do Setcergs, Sérgio 
Gabardo, o diretor de gestão da entidade, Roberto Machado, agradeceu a 
parceria das empresas e aproveitou para renovar o compromisso de mantê-la 

ainda mais sólida. A doação contou com o patrocínio das empresas Transrio 
–  Concessionária VW RS, Facchini – Implementos Rodoviários e Onzeurb.

Para o presidente do Conselho de Administração e um dos fundadores 
do Banco de Alimentos, Jorge Luiz Buneder, a relação que o Setcergs possui 
com seus parceiros é um exemplo a ser seguido. O presidente do Banco de 
Alimentos, Paulo Renê Bernhard, disse que um dos principais pilares do 
trabalho realizado pela entidade é a logística. “É um processo que vai desde 
a coleta até separação dos pacotes e entrega. Sem a parceria do Setcergs 
não conseguiríamos sequer atingir nossos objetivos”, comentou.

A FIERGS expressou sua “extrema preocupação com a insegurança 
jurídica que se criou a partir da suspensão do decreto de redução das 
alíquotas do IPI”. Em carta assinada pelo presidente Gilberto Porcello Petry 
e encaminhada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre 
de Moraes, a entidade alertou que tal suspensão, enquanto perdurar, “está 
comprometendo a redução dos níveis inflacionários ao mesmo tempo que 
impede a mais rápida retomada do crescimento da economia brasileira, já 
que vem paralisando a comercialização de produtos pela indefinição de 
qual alíquota do imposto deve incidir sobre as vendas do setor industrial”. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Mais de sete toneladas de alimentos foram arrecadados na nona edição do Festival do Japão, entre 19 e 21 de agosto, na Academia da Polícia Militar, 
em Porto Alegre. Os alimentos arrecadados por meio do Ingresso Solidário, ou de doações espontânea dos visitantes, representam 21 mil refeições, 
que beneficiarão as 300 entidades atendidas pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre. Mais de 50 voluntários do Banco colaboraram nas arrecadações.

Este é o maior evento da cultura japonesa do Rio Grande do Sul e é promovido pela Associação do Festival do Japão do Rio Grande do Sul. O evento 
mantém a parceria realizada com o Banco de Alimentos da FIERGS, por meio da compra do Ingresso Solidário há quase uma década, e já arrecadou 
mais de 60 toneladas de alimentos. 

A produção, pelo terceiro mês seguido, e o emprego, em sua 25ª 
elevação consecutiva, estão em alta na indústria gaúcha, aponta a Sonda-
gem Industrial, elaborada pela FIERGS. A pesquisa registra também uma 
menor ociosidade das indústrias em julho, mas acúmulo de estoques, o 
que vem ocorrendo desde outubro de 2021. Os empresários projetam, 
para os próximos seis meses, aumento da demanda e do emprego, além 
de maior disposição para investir.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Mais que vizinhos na América do Sul, o Chile e o Brasil são parceiros 
comerciais com diversas oportunidades. Segundo a Apex-Brasil, existem 
mais de 1,7 mil produtos brasileiros que interessam o mercado chileno, 
como máquinas e equipamentos de transporte, produtos químicos, 
fármaco e alimentos. Para incentivar e facilitar as negociações para ex-
portar e importar do Chile, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
promoveu essa semana a Missão Comercial Brasil-Chile, entre terça e 
sexta-feira, liderada pelo vice-presidente da CNI e presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, e com a participação de 46 representantes de 38 
empresas brasileiras. A expectativa é que a iniciativa movimente mais de 
R$ 50 milhões em negócios até o fim de 2022. Dessas empresas, 61% já 
têm contato com o comércio exterior.

O chefe do setor comercial da embaixada do Brasil no Chile, Samo Tossatti,  

reforçou a importância de conhecer e aproveitar os espaços gerados pelo 
acordo entre os dois países, "especialmente, nas áreas de facilitação do 
comércio, barreiras não tarifárias e comércio eletrônico". Os três dias de 
viagem contaram com seminários, oficinas empresariais, rodadas de ne-
gócios e visitas técnicas a empresas chilenas para prospectar novidades. 
Na quarta-feira, as empresas aprenderam mais sobre os desafios logísticos, 
contratuais e negociais para exportação, importação e investimentos no 
Chile, iniciativa da Rede de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), 
da CNI, em parceria com a Apex-Brasil, Sebrae e da Sociedade de Fomento 
Fabril (Sofofa) do Chile.

Em 2021, as exportações de bens do Brasil para o Chile somaram US$ 
7 bilhões - o maior valor da última década. A participação brasileira nas 
importações chilenas cresceu de 6,5% em 2012, para 8,8% em 2021.

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) comemorou 
na quarta-feira, os aniversários de duas unidades: Carazinho (70 anos) e 
de Passo Fundo (50). O diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein, partici-
pou das cerimônias nas duas cidades destacando que ao longo dos anos 
a instituição evoluiu junto com a indústria, buscando sempre atender a 
demanda da região. “O Senai segue se modernizando para capacitar com 
excelência a fim de contribuir com a competitividade das indústrias e o 
desenvolvimento do país”, lembrou.  

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Na próxima quarta-feira (31), o Sesi Show volta ao palco com o espetá-
culo “O Futuro é Agora”, às 20h, no ginásio de Esportes do Sesi Santa Rosa, 
na 31ª edição do Show Integração. O Sesi Show, grupo formado por 25 
alunos de programas educacionais do Sesi Santa Rosa, mescla linguagens 
artísticas como música, dança e teatro de forma integrada no formato de 
musical e já tem 33 anos de atuação. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, contará com um espaço de 100 metros 
quadrados na Expointer. O local terá programação variada com meetups, palestras, divulgação de serviços e outros.

Terceiro ciclo do Edital Gaúcho de Inovação
está na última semana de inscrições

O terceiro ciclo do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria está com inscrições abertas até o 
dia 30 de agosto. Promovido pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria de 
Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o 
edital busca fomentar a cultura da inovação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha. 
As inscrições estão abertas pelo site www.egii.com.br. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Corrida tem etapa 
em São Leopoldo

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) promove no próximo dia 18 de 
setembro a Corrida do Sesi em São Leopoldo. 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. Inscrições: corridadosesi.sesirs.org.br.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Interessados em participar da Feira Sial Paris têm prazo até a próxima 
terça-feira, 30 de agosto, para se inscreverem. Importante oportunidade 
de internacionalização para empresas gaúchas, o evento ocorre entre 15 
e 19 de outubro com a perspectiva de trazer as mais recentes inovações 
mundiais dos mercados de Alimentos e Bebidas. A FIERGS organiza uma 
comitiva empresarial ao evento, que se juntará à missão coordenada pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O Brasil vive uma fase de abertura da economia com uma reconfiguração 
em direção ao setor privado. A análise foi feita pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, na palestra “Brasil: uma potência econômica em crescimento”, nessa 
sexta-feira, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre, realizada pela Associação da 
Classe Média (Aclame), e apoio da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS). Com esta certeza, o governo federal adota medidas 
para atrair investimentos da iniciativa privada e reforçar a produção industrial. 
“Temos que zerar o IPI, o imposto da desindustrialização em massa. Já baixamos 
35%, vamos fazer gradual até chegar a zero”, garantiu o ministro, que reforçou 
a mudança de eixo da atual gestão, rejeitando o modelo estatista. Antes da 
palestra, o ministro se encontrou com o vice-presidente da FIERGS, Ricardo 
Portella – que representou a entidade no evento –, e com diretores e industriais.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

mailto:unicom%40fiergs.org.br?subject=Contato%20com%20Unicom
http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
https://www.youtube.com/tvfiergs
https://www.fiergs.org.br/semana-fiergs
http://jornalismo.portaldaindustria.com.br/cni/revista_industria/revista-industria-brasileira-07-2022/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/nova-lei-do-gas-e-uma-das-grandes-apostas-para-a-retomada-da-economia-avalia-cni/
https://www.youtube.com/c/TVFIERGS
https://www.youtube.com/c/TVFIERGS
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/cni-incentiva-adesao-de-empresarios-a-pintec-semestral/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/inseguranca-juridica-e-um-dos-maiores-entraves-aos-investimentos-produtivos/
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
https://www.fiergs.org.br/noticia/indefinicao-de-aliquotas-do-ipi-paralisa-vendas-industriais
https://www.fiergs.org.br/noticia/pesquisa-da-fiergs-registra-producao-e-emprego-em-alta-no-inicio-do-segundo-semestre
https://www.fiergs.org.br/noticia/unidades-do-senai-rs-comemoram-aniversario
https://www.fiergs.org.br/noticia/sesi-show-apresenta-novo-espetaculo
https://www.fiergs.org.br/noticia/terceiro-ciclo-do-edital-gaucho-de-inovacao-esta-na-ultima-semana-de-inscricoes
https://www.fiergs.org.br/noticia/corrida-do-sesi-chega-sao-leopoldo
https://www.fiergs.org.br/noticia/fiergs-recebe-inscricoes-para-feira-sial-paris-ate-30-de-agosto
https://www.fiergs.org.br/noticia/guedes-diz-na-fiergs-que-melhora-da-economia-do-pais-passa-pelo-setor-privado

