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Melhora a confiança do industrial gaúcho 
em março 
O Índice de Confiança do Empresário Industrial 
do RS (ICEI-RS) de março cresceu 1,8 pontos 
na comparação com fevereiro, atingindo 51,9. 
Esse desempenho foi importante, pois 
interrompeu três meses seguidos de queda, 
apesar de permanecer bem abaixo da série 
histórica, iniciada em 2010, e inferior a média do 
mês: 58,2 pontos. "A recuperação da confiança é 
importante para a manutenção do crescimento, 
uma vez que seu nível pesa nas decisões de 
investimentos da atividade produtiva", afirma o 
presidente da FIERGS, Heitor José Müller, 
destacando que "se a desconfiança empresarial 
não for dissipada, pelo menos em parte, a 
perspectiva de expansão do setor em 2014 
poderá ficar comprometida". Elaborado 
mensalmente pela Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), o levantamento 
varia numa escala de 0 a 100 pontos. FIERGS 

 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

avalia que a decisão do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central de 
aumentar, novamente, a taxa básica de juros 
(Selic) em 0,25 ponto percentual, para 11% ao 
ano, se fundamenta na resistência da inflação 
em convergir para o centro da meta, de 4,5%. 
Essa medida, entretanto, impõe pesados custos 
ao setor produtivo no processo de contenção dos 
preços. Fonte CNI 

Eleição da FIERGS tem chapa 
única 

 
O encerramento do período de 
inscrição de chapas para concorrer 
à próxima eleição da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul 
(FIERGS) ocorreu nesta quinta-feira 
(20). O industrial Carlos Alexandre 
Geyer solicitou o registro da 
nominata liderada pelo atual 
presidente Heitor José Müller com 
vistas à gestão 2014-2017. A chapa 
da Diretoria inclui seis vice-
presidentes, 38 integrantes e seis 
conselheiros-fiscais. Fonte FIERGS  

AGENDA 
ABRIL 2014 – Gerenciamento de 
Produtos - Regulamentação;  

Aspectos Gerais;  Regulamentação para 
produtos químicos – Brasil e outros 
países; Princípio da Precaução entre 
outros. 07 de abril de 2014 – 8h30min 

às 17h00min. Parceria SINDIQUIM – 
ABIQUIM 

 
Seminário de Inovação: Objetivo: 

Levar o conhecimento da inovação junto 
ao setor empresarial da indústria de 
HPPC, visando inserir a inovação na 
estratégia de negócios da empresa, além 
de estimular a mudança na cultura 
organizacional. Apresentar o arcabouço 
legal da inovação no Brasil e os 
mecanismos de fomento; e insights para 
o desenvolvimento de projetos de 
inovação. 09 de abril de 2014 - 8h30min 

às 17h00min. Parceira SINDIQUIM – 
ABIHPEC;  
 

MAIO 2014 - Seminário de Meio 
Ambiente Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e Capacitação Sobre a 
Gestão Sustentável de Resíduos: 19 e 
20 de maio de 2014 - 8h30min às 

17h00min. Parceria SINDIQUIM – 
ABIHPEC;  
 
Planos de Resposta à 
Emergência - Discussão e 

enriquecimento técnico sobre o conteúdo 
básico de um Plano para Resposta a 
Emergências: 26 de maio de 2014 - 

8:30h às 18:00h. Parceria SINDIQUIM 
– ABIQUIM 
  

Cartilha de Combate aos 
Produtos Clandestinos 
Este Guia mostra os 
cuidados que devemos ter 
ao comprar produtos de 
limpeza (saneantes) e como 
saber se um produto é 
clandestino (pirata). Acesse 
a cartilha: SINDIQUIM 
 

 
_________________________ 
 

IMPORTANTE: Último dia,  
04/04/2014, para novas 
adesões das indústrias na 
Campanha de Vacinação 
contra a Gripe 2014. Após 
o sistema estará 
bloqueado. 
 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE 2014 - 
SESI RS  - Serviço Social da 
Indústria do Rio Grande do Sul 
divulga a Campanha de 
Vacinação contra a Gripe 2014, 
Vinculada ao Programa de 
Promoção da Segurança, 
Saúde e Qualidade de Vida do 
Trabalhador da Indústria.  
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