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Atividade industrial gaúcha começa o segundo semestre em alta
O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado nessa sexta-feira
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS),
obteve a segunda alta consecutiva e subiu 2,5% em julho, na comparação
com o mês anterior, feito o ajuste sazonal. Isso levou a atividade do setor
ao maior nível desde outubro de 2014, e 12,1% acima de fevereiro de 2020,
antes do início da pandemia. “Voltar ao patamar de atividade de oito anos
atrás é algo muito positivo, mas também uma evidência de uma longa crise
no setor e que começa a mostrar forças para se recuperar. A indústria foi
fortemente impactada pela crise brasileira iniciada em 2014 e que durou
até 2016, sendo que quando começava a reagir veio a pandemia”, diz o
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi-RS e Senar-RS assinam
parceria para promover
a saúde bucal

Foto: Dudu Leal

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) assinaram na quarta-feira, durante a 45ª Expointer,
o Protocolo de Intenções de Parceria para realização de serviços odontológicos por meio de Unidade Móvel. Assinado pelos presidentes Gilberto
Porcello Petry (FIERGS), Gedeão Pereira (Farsul) e pelos superintendentes
Juliano Colombo (Sesi-RS) e Eduardo Condorelli (Senar-RS), o protocolo
prevê serviço odontológico educativo e preventivo para pessoas do meio
rural entre outubro e dezembro.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Estados Unidos veem o Rio Grande do Sul como
importante parceiro no setor de Defesa e Segurança

Foto: Larry Silva

O Estados Unidos e o Rio Grande do Sul podem se beneficiar de uma
ampliação de parcerias e de desenvolvimento conjunto de projetos
na área de Defesa e Segurança, destaca a adida comercial do depar-

tamento de comércio da embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, Alex
Holmgreen. Alex se reuniu, na FIERGS, com o vice-presidente e coordenador
do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança (Comdefesa) da entidade,
Gilberto Ribeiro, na quarta-feira, para conhecer o trabalho do Comdefesa
e os projetos no setor desenvolvidos no Estado.
Na conversa com a adida comercial, responsável pela coordenação de
projetos de defesa, segurança e espaço no Brasil, Gilberto Ribeiro reforçou
o trabalho conjunto que o Comdefesa realiza com o Conselho Temático da
Indústria de Defesa e Segurança (Condefesa) da Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Além disso, lembrou da diversidade da indústria do Rio
Grande do Sul, com produção qualificada em diferentes segmentos, como
um elemento a ser considerado pelo governo americano, e também o fato
da cidade de Santa Maria possuir um grande contingente militar atendido em parte pela indústria gaúcha. Alex, que realiza sua primeira visita a
Porto Alegre, esteve acompanhada do ministro conselheiro para assuntos
comerciais da embaixada, Scott A. Shaw.

Está aberto o credenciamento
para a Mercopar

Foto: Dudu Leal

Considerada a maior feira de indústria e inovação da América Latina, a Mercopar, promovida pela FIERGS e o Sebrae RS, abriu na quinta-feira as inscrições
para o público que quiser garantir presença no evento, em Caxias do Sul, em
outubro. Pessoas Jurídicas (visitantes vinculados a um CNPJ) já podem realizar
o credenciamento gratuito pelo www.mercopar.com.br. Para pessoas físicas
tem início no dia 26. A idade mínima é 18 anos.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Prorrogadas até 9 de setembro as inscrições à Feira Sial Paris
O prazo para inscrições à Feira Sial Paris foi prorrogado até 9 de setembro.
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 Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul organiza uma comitiva
empresarial ao evento, que se juntará à missão coordenada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI). A delegação gaúcha já conta com 40 integrantes e
é a maior do Brasil. Inscrições podem ser realizadas pelo e-mail cinbusiness@
fiergs.org.br, telefone (51) 3347-8866 ou ainda em http://sphinxweb.com.br/
cni/v20/fluxo/index/missao_comercial_sial__paris.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Lei do Bem e Vale-Pedágio são temas de lives da FIERGS
A FIERGS realizou duas lives nessa semana. Na quarta-feira, por meio dos
Conselhos da Pequena e Média Indústria (Copemi), de Assuntos Tributários,
Legais e Cíveis (Contec), de Inovação e Tecnologia (Citec) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), apresentou o webinar Lei do Bem na Prática. O diretor
do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS) e do
Grupo Digicon, José Luis Korman; e o head de novos negócios e estrategista
chefe de incentivos governamentais da Galapos, Luiz Eduardo Keffel Garcia,
esclareceram os benefícios, requisitos e procedimentos para participação
neste incentivo fiscal.
A Lei 11.196/2005 – Lei do Bem – foi criada para promover projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas. Segundo dados do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), na Região Sul 730
empresas fazem uso desse benefício, deixando de pagar R$ 643 milhões em
impostos, em 2020, para redirecionar a projetos.
Na quinta-feira, o tema de debate foi o Vale-Pedágio obrigatório – Lei nº
10.209/01 –, instituído em 2001, que é a forma do embarcador ou equiparado

antecipar ao transportador as despesas com o pedágio. O evento tratou
do que é o vale-pedágio, de quem é a responsabilidade para pagamento deste, como funciona o procedimento para adquirir o vale e, ainda,
conscientizou sobre as consequências legais do descumprimento da
antecipação do vale-pedágio obrigatório.
A live contou com a participação dos advogados Francis Ricken, de
relações governamentais na Gerência Executiva de Relacionamento com
o Poder Executivo (Coex) da CNI; e Fernando Massigna, assessor jurídico
da Federação das Empresas de Logística de Transporte de Cargas no Rio
Grande do Sul (Fetransul).
CLIQUE AQUI E ASSISTA A LIVE SOBRE LEI DO BEM

CLIQUE AQUI E ASSISTA A LIVE SOBRE VALE-PEDÁGIO

45 ª Expointer

Foto: Dudu Leal

A FIERGS, Sesi, Senai e IEL estão na 45ª Expointer, com um espaço que
conta com atividades até o próximo domingo (4). A programação inclui
além da divulgação dos serviços, palestras e meet ups. Assuntos como
inovação, comércio exterior, saúde mental e outros estão sendo abordados no espaço por especialistas com dicas e ferramentas para contribuir
com as empresas.

Sesi Show apresenta
novo espetáculo

Foto: Dudu Leal

O Sesi Show voltou ao palco esta semana com o espetáculo “O Futuro é
Agora”, 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

Senai realiza capacitação de gestores do Haiti
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) realizou uma
capacitação extra de quatro gestores do Instituto Nacional de Formação
Profissional (INFP) do Haiti. A ação ocorreu por solicitação do instituto para
capacitar outros gestores não envolvidos no projeto inicialmente. Essa é a
última capacitação presencial do Projeto de Apoio à Formação Profissional
no Haiti, assinado em 2018, entre o Senai e o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD). O Senai gaúcho é o responsável pela execução técnica e operacional das ações contempladas neste projeto, que teve
como objetivo o compartilhamento da expertise brasileira, na qualificação
da força produtiva, que poderá ser aplicada como modelo para a formação
profissional no Haiti.

Lançada campanha de prevenção ao suicídio
Com o conceito “Seja luz. Guie caminhos", o Serviço Social da Indústria
(Sesi-RS) lança a campanha relativa ao “Setembro Amarelo” voltada para
as indústrias e para a sociedade. A intenção é chamar a atenção para a
importância de falar sobre suicídio, a fim de promover sua prevenção, sendo
o tema central da saúde mental. “O momento atual revela o quanto os
cuidados com a Saúde Mental são essenciais para o bem-estar das pessoas
e seu desempenho profissional. A preocupação do Sesi-RS está ligada à
saúde integral dos individuos”, destaca o superintendente-regional da
instituição, Juliano Colombo. A ideia do Sesi-RS é levar o tema para líderes
de empresas e para a sociedade de forma geral, para que todos tenham
um olhar especial e percebam quem precisa de ajuda. A campanha pode
ser acessada pela página: www.sesirs.org.br/setembroamarelo.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Corrida em São Leopoldo
O 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.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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PREÇO NA EXPORTAÇÃO
A live gratuita sobre Custos e Formação de Preço na Exportação ocorre no dia 21, das 14h às 15h. Nela serão tratados, entre outros temas, as variáveis
para a montagem de preços para exportação e despesas com o frete internacional. Inscrições: https://bit.ly/Custos_e_Formaçao. Informações:
cinrs@fiergs.org.br, ou (51) 3347-8675 e WhatsApp (51) 98970 3769.
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E ducação
SENAI coordena força-tarefa para
requalificar 4,2 milhões de trabalhadores

Sustentabilidade
Notícias e matérias especiais da CNI
estão mensalmente na revista on-line
Indústria Brasileira
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Uma década ao
lado das empresas

Conselho da CNI debate soluções
energéticas sustentáveis

Conheça as principais contribuições dos
Institutos SENAI de Inovação e de Tecnologia
que ajudam a promover os negócios no país

INTERNACIONALIZAÇÃO ▶ Como a Rede CIN alavanca as indústrias brasileiras no exterior
ROBÓTICA ▶ Evento global é realizado pela primeira vez no Brasil, sob organização do SESI
INCLUSÃO ▶ Vânia Neves, da Vale, explica os objetivos do programa LÍDERNEGRA
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