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Indústria do RS fecha uma década de baixo 
crescimento 
Em 2013, o Rio Grande do Sul completa uma década 

em que a produção industrial se expande menos do 

que as vendas no comércio brasileiro. Desde 2004, a 

indústria local cresceu apenas 6,3%, enquanto o 

comércio nacional avançou 89%. Isso revela uma 

situação preocupante: a indústria gaúcha não 

consegue aumentar a produção no mesmo ritmo do 

crescimento do mercado consumidor e os importados 

vêm substituindo os manufaturados locais. 

Fonte FIERGS  

 
Mais um ano com baixo crescimento e alta 
inflação 

Diante dos consecutivos maus resultados da 
economia brasileira, nos perguntamos de quanto 
tempo os tomadores de decisão precisarão para 
perceberem seus erros e mudarem a política 
econômica vigente. Fonte FIERGS 
 

 
Camara realiza debates sobre a prevalência 

do negociado sobre o legislado A Comissão 

de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) 

da Câmara Federal realizou audiência pública para 

discutir sobre o Projeto de Lei nº 4.193 de 2012, de 

autoria do Deputado Irajá Abreu (PSB/TO), que trata 

sobre a eficácia das Convenções Coletivas e Acordos 

Coletivos de Trabalho. Fonte FIERGS 

Falta de mão de obra qualificada afeta 72% 
das indústrias gaúchas 
A escassez de profissionais qualificados atinge 72% do 

setor industrial gaúcho, índice superior à média do País 

(65%). De acordo com a Sondagem Especial Falta de 

Trabalhador, realizada pela Federação das Indústrias 

do Rio Grande do Sul (FIERGS), os maiores gargalos 

estão nas ocupações de operadores de produção 

(86,8%) e de nível técnico (77,4%). "A escassez de 

mão de obra deixa evidente a importância da 

qualificação como forma de aumentar a produtividade 

da economia. Caso isso não ocorra, enfrentaremos nos 

próximos anos uma forte redução do nosso potencial 

de crescimento", afirmou o presidente da entidade, 

Heitor José Müller. Fonte FIERGS 

AGENDA 

 
JANEIRO 2014 

 

CURSO de Adequação à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos: Dia 13 de 

janeiro de 2014 – das 13h40min às 

17h40min e das 18h às 22h Dia 14 de 

janeiro de 2014 – das 13h40min às 

17h40min - Na FIERGS - Av. Assis 

Brasil, 8787 – Sala 304 (D3) 3º andar - 

Porto Alegre – RSde inscrição disponível 

no site www.senairs.org.br/cntl/  para o 

e-mail cntl.cap@senairs.org.br. Fones: 

(51) 3347- 8446 ou 3347- 8410. 

 

 
FEDERAÇÕES ENTREGAM NA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DOCUMENTO CONTRÁRIO AO 
ÍNDICE DE REAJUSTE DO PISO 
REGIONAL 
 

 
 
Representantes da FIERGS, 
Farsul, Fecomércio, FCDL, 
SindiPoa e da Federação das 
Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes, Religiosos e 
Filantrópicos do RS, se reuniram 
com o presidente Assembleia 
Legislativa do Estado, Pedro 
Westphalen, para entregar um 
documento no qual apresentam 
razões para divergirem do índice 
de reajuste do piso salarial 
regional proposto pelo governo 
gaúcho. "As expansões salariais 
que não se pautam em ganhos de 
produtividade reduzem a 
competitividade, uma vez que 
aumentam os custos de produção, 
elevam os preços, geram inflação 
e, consequentemente, prejudicam 
o poder de compra do 
trabalhador", avaliou o presidente 
da FIERGS, Heitor José Müller. 
 

 

 

8º encontro nacional da 

indústria (enai). 

O presidente da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), 

Robson Braga de Andrade, 

defendeu, nesta quarta-feira 

(11) a modernização das 

relações trabalhistas no Brasil. 

Segundo ele, um dos principais 

obstáculos ao crescimento é a 

ausência de regulamentação do 

trabalho terceirizado. “A falta de 

uma lei que trate desse tema 

de forma adequada deixa o 

nosso país em descompasso 

com a tendência global”, disse 

Andrade na abertura do 8º 

Encontro Nacional da Indústria 

(ENAI).  o evento reuniu mais 

de 1.500 líderes empresariais 

brasileiros, inclusive o 

Presidente do SINDIQUIM/RS 

Sr. NEWTON BATTASTINI, em 

Brasília. 

  
O SINDIQUIM/RS estará em 
recesso neste final de ano, 
paralisando suas atividades 
entre os dias 21 de dezembro 
de 2013 e 05 de janeiro de 
2014, retomando seus 
trabalhos no dia 06 de janeiro 
de 2014. Desejamos a todos 
um feliz natal e um ótimo ano 
novo. Que nossos esforços e 
metas sejam recompensados. 
Nosso compromisso de 
caminharmos juntos no ano 
novo que está chegando. 

 

Prorrogação do prazo de 
adesão ao programa “Em 

DIA 2013”  
Foi alterado o Decreto nº 

50.785/2013, que instituiu o 

Programa "EM DIA 2013", para 

prorrogar até 20-12-2013 o 

prazo para adesão ao 

programa e determinar que, 

relativamente ao pagamento ou 

parcelamento dos créditos 

tributários originados de 

denúncia espontânea de 

infração, as disposições 

aplicam-se somente se a 

denúncia for apresentada na 

repartição fazendária até 13-12-

2013. Fonte: FIERGS 
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