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Ministro do Trabalho amplia diálogo
com setor industrial do Rio Grande do Sul

Polícia Federal não vê envolvimento de vinícolas
gaúchas no caso de trabalhadores resgatados na Serra

Corrida do Sesi chega a 25 cidades

FIERGS diz que manutenção de juros a 13,75%
não se justifica e indústria acaba prejudicada

Índice de Confiança volta a crescer no RS, mas continua baixo

Seminário aborda impactos de novas regras de preços
de transferência sobre as empresas brasileiras
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Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

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

Trabalho
Estudo inédito revela profissões
que vão atuar com o hidrogênio verde

robóTica
Por trás das logomarcas: mais do que negócios, 
aproximação entre escola e indústria é aprendizagem

MULHER NA INDÚSTRIA
O Fórum Diálogos Sobre a Importância da Mulher na Indústria ocorre em 28 de março, às 13h30min, em formato híbrido, com parte do público no Salão 
de Convenções da FIERGS e outra parte acompanhando por transmissão ao vivo pelo canal de TV FIERGS no YouTube. A promoção é da FIERGS, por 
meio do Conselho de Relações do Trabalho, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. Informações: 
eventos.contrab@fiergs.org.br. A inscrição é gratuita.

LIVE DRAWBACK
Será em 4 de abril a live gratuita Vantagens do Drawback para sua Empresa, das 10h às 11h30min, via Teams, uma promoção da FIERGS em parceria 
com a Efficienza. O instrutor será o especialista no tema Guilherme Adami. Inscrições em bit.ly/vantagensdrawback. Informações: cin@fiergs.org.br.

OPORTUNIDADES COM URUGUAI
Promover os investimentos, mostrar os atrativos e os benefícios produtivos do país e fortalecer a imagem do Uruguai às empresas, indústrias e 
investidores do Rio Grande do Sul são alguns dos objetivos da Agência Uruguay XXI, em evento gratuito, em 13 de abril, das 14h às 17h, na FIERGS. O 
evento contará com a presença de representantes de Cerro Largo e da cônsul do Uruguai, Liliana Cristiana Buonomo, entre outros. Inscrições pelo e-mail  
secretaria@mstortti.com.br ou pelo WhatsApp (51) 98137-3812.

MERCADO LIVRE DE ENERGIA
Para que as empresas conheçam as vantagens e as principais etapas da migração para o mercado livre de energia, a FIERGS, por meio do Conselho de 
Infraestrutura, realiza o workshop Migração para o Novo Mercado Livre de Energia. Será em 25 de abril, das 14h às 16h, no plenário Mercosul, na sede 
da entidade. Informações: coinfra@fiergs.org.br. Inscrições: https://mercadolivreenergia.eventize.com.br/

AGENDA

Para buscar “a aproximação com setores empresariais acostumados a 
processos em mesas de negociação” e facilitar a interlocução com o Governo 
Federal, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve na FIERGS. “A men-
sagem que quero trazer é a de intenção de construção de entendimento”, 
disse Marinho, que participou de um café da manhã com integrantes das 
diretorias da FIERGS e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (CIERGS), além de representantes de sindicatos industriais. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Polícia Federal não encontrou evidências de envolvimento das vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton no caso dos 207 safristas da colheita da uva 
resgatados em Bento Gonçalves. “Até o presente momento, e a gente pesquisou bastante sobre isso, nas provas que tínhamos aqui, não foi encontrado 
nenhum indício de participação das vinícolas no crime de redução ao trabalho análogo ao escravo”, disse o delegado da Polícia Federal Adriano Medeiros 
do Amaral, responsável pela investigação.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O slogan da Corrida do Sesi, Correr faz Bem, alcança dois objetivos do Serviço 
Social da Indústria. Faz bem para quem corre, e quem corre faz o bem, já que 
as inscrições (R$ 45) são revertidas em doações ao Banco de Alimentos do Rio 
Grande do Sul, ligado à Fundação dos Bancos Sociais da FIERGS. A iniciativa terá 
25 cidades envolvidas entre dia 29 de abril e 1º de maio, cuja meta é alcançar 
15 mil inscritos e 135 toneladas de alimentos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

5ª Feira de Talentos Contrate.me 
ocorre entre 3 e 5 de maio

Tênis da Fábrica Conceito é entregue ao presidente Petry

Unidade Móvel CNC faz estreia na Serra em 2023

A 5ª Feira Contrate-me reúne novamente representantes da indústria e inte-
ressados em trabalhar no setor de todo o Brasil. O evento, que acontece de 3 a 5 
de maio, é uma oportunidade para empresas acessarem a plataforma Contrate-
-me com mais de 180 mil candidatos cadastrados, além de networking entre 
empresas, indústrias e participantes. A plataforma faz um ranqueamento dos 
candidatos qualificados, de forma gratuita durante a feira, dando mais celeridade 
na seleção de pessoas qualificadas e maior assertividade, devido ao trabalho de 
inteligência artificial que ela possui. Além disso, é uma oportunidade de expor a 
marca da empresa, com redução de custos com deslocamento e hospedagem.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O tênis feito pelos alunos do Senai-RS, na Fábrica Conceito, durante a 46ª 
edição da Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, 
Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes (Fimec), realizada na 
Fenac, em Novo Hamburgo, no mês de março, foi entregue na terça-feira ao 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, durante a Reunião das Diretorias 
da FIERGS e do CIERGS.

A Fábrica Conceito teve a participação de 75 alunos do curso de Aprendi-
zagem Confeccionador de Calçados, do Instituto Senai de Tecnologia (IST) em 
Calçado e Logística Industrial, que vivenciaram na prática o funcionamento de 
uma indústria calçadista. Eles foram responsáveis pela montagem e acabamento 
dos modelos do tênis (formato adulto e baby/RN) que foi desenvolvido pela 
unidade especificamente para aprendizagem dos estudantes.

A empresa Micromazza Indústria de Válvulas, com sede em Vila Flores, 
recebeu por duas semanas a Unidade Móvel CNC do Senai-RS para cursos 
de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico e Metrologia e CNC 
básico para 16 colaboradores, na primeira semana, e outros oito funcionários 
que fizeram o curso de LID e Metrologia.

Fundada em 1993 na cidade de Vila Flores, a Micromazza é uma das principais 
fabricantes de válvulas industriais e subsea, atendendo a diversos mercados em 
nível mundial. Atualmente conta com cerca de 300 funcionários. A empresa é 
atendida pelo Senai Veranópolis e Nova Prata. Novos equipamentos aproximam 
ainda mais o Senai da Indústria 4.0

“A indústria não aceita esse nível de juros, ela sofre para obter seu capital de giro, 
e com essa taxa, não suporta tomar dinheiro no sistema bancário para tocar seus 
negócios”, afirma o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, ao comentar a decisão do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa Selic, após a reunião da quarta-
-feira. Ele acrescenta que nada justifica juros de 13,75% ao ano, oito pontos acima de 
uma inflação que registrou 5,6% nos últimos 12 meses.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Depois de duas quedas consecutivas, o Índice de Confiança do Empre-
sário Industrial gaúcho (ICEI-RS), divulgado pela FIERGS, voltou a crescer 
em março, 0,9 ponto em relação a fevereiro, para 46,8. Foi a segunda alta 
em seis meses, mas ainda insuficiente para recuperar as perdas do perío-
do, que alcançam 16,1 pontos. O ICEI-RS varia de zero a cem pontos e, ao 
fixar-se abaixo dos 50, revela a indústria gaúcha sem confiança, algo que 
ocorre desde novembro de 2022. “Os resultados sugerem que a confiança 
se acomodou em um patamar muito baixo. Nesse sentido, o cenário para 
a atividade do setor nos próximos meses continua pouco favorável, à me-
dida que nessa situação os empresários são menos propensos a investir e 
a contratar”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Inscrições abertas para 
campanha de vacinação 
contra a gripe 2023

Sesi promove evento no Vale dos Sinos

A campanha de vacinação contra a gripe 2023 do Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RS) já está em andamento. As inscrições podem ser feitas pelo link sesirs.
org.br/campanhavacinacao. As empresas do Rio Grande do Sul interessadas em 
participar já podem se inscrever e preencher o cadastro, incluindo o número 
de doses desejadas. A aplicação ocorrerá em ordem de aprovação do contrato. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os Impactos da Lei Nº14.457, frente às normas regulamentadoras NR 01 e 
NR 05 e a Nova NR07 e as mudanças no Controle Médico Ocupacional serão 
abordados no seminário do Sesi-RS, dia 14 de abril, a partir das 10h, na sede 
do Sindimetal (rua José Bonifácio, 204 – 12º andar), parceiro do evento.

Esta semana, o seminário foi realizado no Sesi de Novo Hamburgo com 
adesão de mais de 60 empresas. Os assuntos foram abordados pelos profis-
sionais especialistas em SST, Saúde Mental e Medicina do Trabalho do Sesi.

Os impactos sofridos pelas empresas brasileiras com as novas regras 
de preços de transferência da Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) foram debatidos na FIERGS, na quinta-feira. A 
Medida Provisória (MPV) 1152/2022 altera a legislação do Imposto sobre 
a Renda das Pessoa Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), introduzindo um novo marco legal para a matéria de preços 
de transferência no Brasil.

A medida altera a legislação federal e reforma o sistema de preços de 
transferência, aprimorando a legislação brasileira em matéria de tributação 
internacional. Segundo o vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (CIERGS) e coordenador do Conselho de Assuntos Tri-
butários, Legais e Cíveis (Contec), Thômaz Nunnenkamp, com a MPV, surgem 
novos métodos de transferência de preço, novos quesitos de documentação 
e mudanças consideráveis no tratamento de ativos intangíveis, transações 
financeiras e reestruturação de negócios.

A justificativa para a Medida Provisória de autoria da Presidência da República 
é de que as diversas divergências entre o sistema de preços de transferência 
até então adotado no Brasil em relação ao padrão OCDE são obstáculos para 
a acessão do País à organização.

O seminário teve ainda a participação do sócio líder da área tributária da 
KPMG na Região Sul, Altair Toledo; do gerente sênior da KPMG, Sebastian Ho-
ffmann; e do advogado tributarista e conselheiro do Contec Cláudio Moretti. 
A promoção foi da FIERGS, por meio do Contec e da Gerência de Relações 
Internacionais e Comércio Exterior, em parceria com KPMG.
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