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Curso de Formação
para Componentes da
CIPA - Gratuito
O SESI tem se preocupado
em apoiar as indústrias, nos
mais variados aspectos, no
sentido de propiciar aos
empresários
e
aos
trabalhadores e trabalhadoras
a ajuda necessária para
desempenharem
com
qualidade
suas
funções.
Assim, o SESI oferece,
gratuitamente*, à indústria o
curso de CIPA. A proposta
baseia-se
no
conteúdo
mínimo determinado pelo
item
5.33
da
Norma
Regulamentadora (NR) n°5,
do Ministério do Trabalho e
Emprego. Fonte: (SESI)

Decreto nº 8.077, de
14 de Agosto de 2013
Regulamenta as condições
para o funcionamento de
empresas
sujeitas
ao
licenciamento sanitário, e o
registro,
controle
e
monitoramento, no âmbito da
vigilância
sanitária,
dos
produtos de que trata a Lei nº
6.360, de 23 de setembro de
1976,
e
dá
outras
providências.

Cartão
voltado
a
pequenos
e
médios
empresários é lançado
pelo BRDE
O
Banco
Regional
de
Desenvolvimento
(BRDE)
lançou, nesta quinta-feira (12),
o cartão BRDE/BNDES, voltado
principalmente aos pequenos e
médios
empresários.
No
primeiro ano serão emitidos
800 cartões que, entre as
vantagens aos empresários,
disponibilizam crédito rotativo
de até R$ 1 milhão, prazo de
pagamento de até 48 meses e
taxa de juros atrativos.
Fonte: Governo do RS

Atividade da indústria gaúcha
avança 6,1% em julho
A atividade da indústria no Estado avançou 6,1% em
julho, em relação ao mesmo mês do ano passado. Dos
17 setores industriais pesquisados, apenas quatro
tiveram retração. "Os resultados estão em linha com o
processo de recuperação moderada que vem sendo
observado na indústria gaúcha, após dois anos de
queda", afirmou o presidente da Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Heitor José
Müller, acrescentando que todas as variáveis que
compõem o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS)
ficaram positivas. O maior aumento ocorreu nas
compras de matérias-primas (12,4%), o que sinaliza
uma melhora no segundo semestre, com expansão da
produção.
Nessa base de comparação, também cresceram:
faturamento (11,3%), horas trabalhadas na produção
(4,6%), emprego (1,3%), massa salarial (1,2%) e
utilização da capacidade instalada (1,2%). Os setores
com fortes avanços foram Máquinas e Equipamentos
(17,2%), Veículos Automotores (15%), Borracha e
Material Plástico (12,1%) e alimentos (6%). Já as
quedas vieram de Impressões e Reproduções (23,9%), Tabaco (-8,8%), Móveis (-3,6%) e Couro e
Calçados
(-2,5%).
Quando os sete primeiros meses do ano são
comparados com o mesmo período de 2012, a
indústria do Estado apresenta uma elevação de 4,7%.
Neste caso, as compras de matérias-primas e o
faturamento foram os destaques, ambos com aumento
de 14% e 9,2%, respectivamente. Apenas o emprego
ficou negativo (-0,4%), cuja desaceleração ocorreu em
10 dos 17 setores avaliados. "Nos últimos anos, o
emprego cresceu, apesar de a atividade ter
permanecido estagnada, o que estamos observando
agora é um arrefecimento nas taxas de contratação em
alguns setores", disse o presidente da FIERGS.

Com apoio do SINDIQUIM/RS, entre outras entidades,
a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental - Seção Rio Grande do Sul (ABES-RS)
promoverá de 5 a 12 de outubro deste ano, a XX
Semana Interamericana da Água e XIII Semana
Estadual da Água no Rio Grande do Sul.

AGENDA
Setembro 2013 –ENCONTRO DE
NEGÓCIOS
COM
O
URUGUAI:
Plataforma Estratégica para a expansão
regional
http://www.cinrs.org.br/eventos_cin.asp?id
Evento=3548

Outubro

2013

-

1ª

reunião

do

PROGRAMA
ATUAÇÃO
RESPONSÁVEL – Parceira SINDIQUIM
e ABIQUIM
Seminário Nova RDC de BOAS
PRÁTICAS E ALINHAMENTO DO
MERCOSUL – Promoção SINDIQUIMSeminário GUIA DE PROTEÇÃO
PATRIMONIAL – Parceira SINDIQUIM,
ABIQUIM e FERGS
Reunião Comitê de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente.
Seminário POLÍTICA NACIONALDE
RESÍDUOS SÓLIDOS
– Parceria
SINDIQUIM e ABIHPEC
Seminário
ATUALIDADES
TECNOLÓGICAS – Promoção FIERGS
e SENAI CETEPO
http://www.senairs.org.br/seminario/sobre.
aspx

FIERGS PROMOVE SIMPÓSIO SOBRE
RELAÇÕES DO TRABALHO: dias 24 a
26 no VII Simpósio de Relações do
Trabalho, no Hotel Serra Azul,
em Gramado (RS), por meio do
(Contrab). Informações: (51) 3347-8871.
http://www.fiergs.org.br/noticia_aberta_fi
ergs.asp?idnoticia=14164
SISTEMA FIERGS PROMOVE 1º
FÓRUM DE INOVAÇÃO - O Fórum de
Inovação tem como objetivo difundir o
conhecimento sobre o tema, dando mais
subsídios às organizações que seguem o
caminho dos bons resultados sociais,
econômicos
e
nos
ganhos
de
competitividade.
http://www.fiergs.org.br/inovacao2013/so
bre_o_forum.asp?link=p1
SEMINÁRIO SOBRE SEGURANÇA
COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
Fonte: FUNDACENTRO

