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CNI e Keidanren reforçam
importância de acordo econômico
entre Mercosul e Japão
Mercosul e Japão devem aprofundar as relações comerciais e o caminho
para ampliar a parceria entre o país asiático e o bloco integrado pelo Brasil é
a assinatura de um Acordo de Parceria Econômica. O início das negociações
pelos países – que prevê livre trânsito de pessoas, bens, capital, serviços e informações – é a principal reivindicação da declaração conjunta divulgada, nesta
quarta-feira, em Tóquio, pelo Conselho Empresarial Brasil-Japão, secretariado
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação Empresarial do
Japão (Keidanren). Foi no encerramento da 25ª Reunião Plenária do Conselho
Empresarial Brasil-Japão, acompanhada por industriais japoneses e brasileiros,
entre eles o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e da FIERGS, Gilberto
Porcello Petry (na foto, ao lado do presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar).
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Melhora da economia no País
faz crescer confiança do industrial gaúcho
O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) cresceu
3,3 pontos em setembro, na comparação com agosto, alcançando 62,9.
Foi a maior alta desde abril de 2021 e o nível mais elevado desde agosto
do mesmo ano. Nos últimos cinco meses, o índice, que varia de zero a
cem, avançou 7,1 pontos e se distanciou da marca divisória dos 50 e da
média histórica de 54,3, refletindo uma confiança disseminada entre os
empresários, provocada especialmente pelos últimos resultados positivos
da economia brasileira.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fazenda acerta ao excluir mais segmentos
da Substituição Tributária
O trabalho da Secretaria Estadual da Fazenda, que vem promovendo a
exclusão de segmentos da indústria do regime de Substituição Tributária,
merece ser elogiado, disse o coordenador do Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec) da FIERGS, Thômaz Nunnenkamp, durante a
reunião do Conselho de Boas Práticas Tributárias , realizada na quinta-feira
(15), na FIERGS (foto). Segundo ele, a justificativa para o enquadramento
nesse regime já não existe em razão da nota fiscal eletrônica e de outros
avanços nos métodos de controle fiscal.
Na mesma reunião, a FIERGS entregou ao subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, uma pauta de três solicitações: a retirada dos
custos da capatazia da base de cálculo do ICMS-Importação; a importância
de um cronograma de retirada de produtos da Substituição Tributária e a
necessidade de redução da base de cálculo das contas de energia elétrica
em cumprimento à determinação da LC 194/2022.

Diretor comercial do ProChile vê oportunidades de negócios
em comum com o Brasil
A relação comercial entre Brasil e Chile foi abordada por Hugo Corales, diretor comercial do ProChile no Brasil, vinculado ao Ministério das Relações
Exteriores e que promove a oferta de bens e serviços chilenos, durante a reunião do Conselho de Comércio Exterior (Concex) da FIERGS. Corales apresentou as melhores oportunidades e destacou as estratégias para as empresas brasileiras, ressaltando que o comércio e a abertura comercial são muito
importantes para o Chile, que atualmente mantém 26 acordos comerciais com países que representam 86% do PIB mundial. O diretor comercial do
Prochile vê uma “oportunidade estratégica com um horizonte de negócios em comum” entre os dois países. Atualmente, o Brasil é o primeiro parceiro
comercial do Chile na América Latina e o quarto no mundo. Para o Brasil, o Chile é o segundo lugar dos destinos das exportações na América Latina
e o sexto em nível mundial. Um Acordo de Livre Comércio entre os dois países, assinado em 2018, entrou em vigor em janeiro de 2022. A reunião foi
realizada na terça-feira, e conduzida pelo coordenador do Concex, Aderbal Lima.

Participantes de reunião na FIERGS
defendem simplificação tributária
A proposta do Simplifica Já foi defendida durante reunião do Conselho de Assuntos tributários, Legais e Cíveis (Contec) da FIERGS, com
a participação do secretário municipal da Fazenda e vice-presidente da
Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf ),
Rodrigo Fantinel. Ele propôs a simplificação dos tributos por meio do
Programa Simplifica Já, que unifica e aperfeiçoa a legislação nacional
de ICMS e do ISS, substitui o PIS/Cofins pela CBS (contribuição sobre a

receita decorrente de operações com bens e serviços) e desonera a folha
de pagamentos em função do número de empregados como forma de
anteceder uma reforma mais ampla e um sistema mais coeso para o Brasil.
Conduzida pelo coordenador do Contec, Thômaz Nunnenkamp, a reunião, na terça-feira, contou ainda com o auditor fiscal e assessor especial
da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, Alberto Macedo, que
analisou a proposta de Reforma Tributária da Abrasf.

Vantagens das boas práticas em ESG para
os negócios serão discutidas em fórum
A temática do ESG – Environmental (Ambiental), Social (Social) e Governance (Governança),
é fundamental para as empresas diante de novas exigências em busca de competitividade. É
o que estará em debate no 1º Fórum ESG da Indústria – os impactos no ambiente empresarial,
em 22 de setembro, das 9h às 18h, de forma híbrida, sendo presencial no Plenário Mercosul da
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul , mas também com transmissão on-line.
O objetivo do evento, que reunirá empresas e especialistas, é o de mostrar casos de sucesso e como as boas práticas podem trazer resultados positivos para os negócios. A promoção
é da FIERGS, por meio do Conselho de Meio Ambiente (Codema), e do Sebrae. Inscrições e
programação: https://cutt.ly/nCzpAGH.

Mostra Sesi Com@Ciência receberá 20 mil pessoas
nos dias 5 e 6 de outubro em Porto Alegre

Foto: Dudu Leal

Mais de 20 mil pessoas entre estudantes e professores de todo o Estado são esperadas na quarta edição da Mostra Sesi Com@Ciência, evento
gratuito que ocorrerá no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre,
nos dias 5 e 6 de outubro. A Mostra, que destaca iniciativas educacionais
do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) nas áreas da ciência, inovação e
tecnologia, terá ainda dezenas de palestras, com nomes como o biólogo,
jornalista e escritor Mia Couto, o filósofo e educador colombiano Bernardo
Toro, e a fundadora da escola de pensamento digital Mastertech Camila
Achutti, que lidera iniciativa para a inclusão de mulheres na tecnologia.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria
tem 41 ideias inscritas no terceiro ciclo
O terceiro ciclo do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria fechou com 41 novas ideias inscritas em
diferentes linhas temáticas, alcançando 101 nesta edição. Nos dois primeiros ciclos desta edição já foram 14
projetos contratados. O Edital, promovido pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria
de Inovação, Ciência e Tecnologia 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), busca fomentar a cultura da
inovação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Setembro Amarelo alerta para
prevenção ao suicídio
A campanha “Seja luz. Guie caminhos”, do Sesi-RS, segue com programação 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. Uma das atividades é uma cabine, colocada em empresas, no Instituto Caldeira e
na sede do Sesi em Porto Alegre, onde as pessoas podem deixar uma mensagem de alento para
quem precisa de ajuda, além de sensibilizar aqueles que podem ajudar. As mensagens, escritas em
um post-it, são colocadas em uma urna. Elas serão recolhidas e usadas nas redes sociais e publicações do Sesi. A campanha pode ser acessada pela página: www.sesirs.org.br/setembroamarelo.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Curso Redes de Computadores
recebe nota 4 do Enade
O curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores, da Faculdade Senai de Tecnologia, recebeu nota 4, em 5, do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade). A nota do Enade compõe, junto com
outras avaliações, o Índice Geral de Cursos, um dos principais instrumentos
de avaliação de qualidade do Ministério da Educação.

Live dá prévia da Jornada 4.0
Em uma prévia do que será a "Jornada 4.0 - da tecnologia à competitividade", o
coordenador de Tecnologia e Inovação na Aço Peças Demore, Michael Copelli, disse
na live Usinagem 4.0, que a empresa tem mais de 400 IoTs monitorando o processo de
fabricação, além de robôs colaborativos que deixam o trabalho mais seguro e sistemas
de gerenciamento ativos on time. “Inovação é a capacidade de ver a mudança como
uma oportunidade, e não uma ameaça”, ressaltou.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Corrida do Sesi estará em três cidades em setembro
O Sesi-RS promove este mês a Corrida do Sesi em três cidades: dia 18,
em São Leopoldo, e no dia 25, em Encantado e Rio Grande. O objetivo dos
eventos, 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. Os inscritos receberão
um kit com uma camiseta, uma squeeze e um sacobag exclusivos. Todos
os participantes que completarem o percurso receberão uma medalha.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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BRASIL-CHILE
O Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile é tema de webinar que ocorre em 22 de setembro, das 9h30min às 12h, numa promoção do governo do
Estado do Rio Grande do Sul e embaixada do Brasil no Chile, com apoio da FIERGS e do Sebrae. Estão confirmadas as presenças do embaixador do
Brasil no Chile, Paulo Roberto Pacheco; do cônsul geral do Chile no RS, Aldo Giovanni Famolaro; do secretário de Desenvolvimento Econômico do RS,
Joel Maraschin; além do coordenador do Conselho de Comércio Exterior da FIERGS, Aderbal Fernandes Lima. A inscrição é pelo link https://forms.gle/
tSBTAtewtyWLPmoq9. Infomações: (51) 3347-8790.

CIRCULANDO
A 2ª edição do Circulando – Conexões, Desafios e Oportunidades da Economia Circular, ocorre em 27 de setembro, das 14h às 17h, de forma presencial,
na sede da FIERGS. O objetivo é o de conectar, apresentar desafios e oportunidades desta agenda, trazendo casos de sucesso e profissionais para um
debate sobre o tema. A promoção é da FIERGS, por meio do Conselho de Meio Ambiente (Codema) da FIERGS, e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). As
inscrições são gratuitas e as vagas, limitadas. Informações: codema@fiergs.org.br.

CURSO DE PREPOSTO
Ente 4 de outubro e 8 de dezembro ocorre a 3ª edição do Curso de Preposto, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho
(Contrab) e IEL-RS. As aulas serão virtuais, ao vivo e interativas, às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h, com vagas limitadas. Antes, em 29 de setembro,
ocorrerá a Aula Magna com o presidente do TRT4, Francisco Rossal de Araújo; e o vice-presidente, Ricardo Martins Costa. Informações: (51) 3347-8960,
992-7385-97 ou 0800 051 8555, email prepostos@ielrs.org.br.

TELETRABALHO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Diante das novas regras sobre o teletrabalho e auxílio-alimentação determinadas após a pandemia da Covid-19, a FIERGS, por meio do Conselho de
Relações do Trabalho (Contrab) e da Unidade de Desenvolvimeto Sindical (Unisind), realiza um evento presencial e gratuito abordando o tema. Será
em 30 de setembro, das 14h às 16h, no Salão de Convenções da FIERGS, com a presença dos advogados Benôni Rossi e Gustavo Juchem. Informações:
(51) 3347.8787 Ramal: 7536. Informações: eventos.contrab@fiergs.org.br, 0800 051 8555, opção 3 ou https://regrastrabalhistas.eventize.com.br/

SEMINÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES
Evento consolidado promovido pela FIERGS, por meio do Conselho de Infraestrutura (Coinfra), em parceria com o IEL-RS, o Seminário de Telecomunicações
terá sua 16ª edição este ano no dia 8 de novembro, das 13h30min às 17h, com transmissão on-line. Estarão em debate os temas mais estratégicos
do segmento, reunindo especialistas, discutindo as principais tendências e perspectivas da infraestrutura necessária para a telecomunicação
e tratando sobre a Revolução Tecnológica do 5G - Benefícios e oportunidades para a indústria: 5G, Metaverso, IoT e Real Digital. Informações:
coinfra@fiergs.org.br, (51) 3347-8790 ou https://seminario-telecom.eventize.com.br/.
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▶ ALEXANDRE KOSSOY,
DO BANCO MUNDIAL
"Clima pode render
US$ 1,3 trilhão ao Brasil"
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E conomia
56% dos empresários apontam reforma tributária
como principal medida para criar empregos

Sustentabilidade
Notícias e matérias especiais da CNI
estão mensalmente na revista on-line
Indústria Brasileira
CLIQUE NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Uma década ao
lado das empresas

Parcerias com Instituto Amazônia+21
fortalecem negócios 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

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:

CLIQUE AQUI
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