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SindiLeme promove curso gratuito de qualificação profissional 

O curso foi realizado na sede do SENAI Leme e contou com a participação de mais de 25 pessoas. 

O SindiLeme – Sindicato da Indústria, da Construção e do Mobiliário de Leme, em parceria com a 
CNI - Confederação Nacional da Indústria, FIESP e SEBRAE, promoveu na última terça-feira (28), 
na sede do Centro de Treinamento SENAI Leme, o curso “Como pagar menos tributos?”.  

O curso teve como principal objetivo o entendimento em relação às características dos regimes 

tributários Simples, Lucro Presumido e Lucro Real, visando um melhor desempenho tributário 
nos setores. O curso contou ainda com dicas e maneiras de se atuar coletivamente na redução 
da carga tributária e na simplificação do Sistema Tributário Nacional.  

Mais de 25 pessoas, distribuídas entre segmentos diversos, participaram do encontro, entre elas 
o presidente do SindiLeme, Marco Antonio de Almeida. Em entrevista, Marco Antonio destacou a 
importância do aprendizado e da qualificação profissional. "Como o sistema tributário brasileiro é 

detalhista, burocrático e complexo, hoje o empresário tem a necessidade de conhecer em qual 
sistema sua empresa está enquadrada. Somente assim ele com sua assessoria contábil poderão 
dizer se os produtos por ele fabricados estão devidamente classificados e também qual regime 
tributário é o melhor, isto é, o que gera a menor carga tributária”, declara Marco Antonio.  

A apresentação e coordenação do curso ficaram a cargo do senhor Alexandre Andrade da Silva, 

especialista em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria.    
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Agência Indusnet Fiesp 

Reeleito por unanimidade, o empresário Robson Braga de Andrade iniciou na terça-feira (28/10), 

em Brasília, o segundo mandato como presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

A eleição foi realizada no dia 13 de maio deste ano, concorreu apenas a chapa de consenso, en-

cabeçada por Andrade. O mandato é de quatro anos.  

Com mandato de quatro anos, que vai até 2018, a nova direção da CNI tem como primeiro vice-

presidente o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.  

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Francisco Gadelha, é o 

diretor financeiro, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), 

Jorge Côrte Real, assume como diretor secretário. 

Skaf defendeu a união do setor produtivo em torno de propostas para o crescimento do país. “É 

unir para defender aquilo que realmente interessa ao país. O que nós queremos é o emprego, é 

o desenvolvimento, é a inovação, é a educação através do Senai e do Sesi. A agenda da indústria 

é uma agenda saudável para o Brasil”, afirmou. 

Discurso de posse de Andrade 

No discurso de posse, o presidente da CNI disse que mesmo com a indústria passando por gran-

des dificuldades, foi mantido um diálogo com o Congresso Nacional e o governo em defesa das 

propostas para o crescimento do Brasil.  Andrade falou ainda sobre a importância do Fórum Na-

cional da Indústria, com mais de 60 associações setoriais, fortalecendo a união entre os empre-

sários e apoiando propostas da CNI. 

A Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) também foi destacada por Andrade. “A MEI pas-

sou a fazer com que a inovação seja uma estratégia de desenvolvimento e de crescimento da 

indústria brasileira, e não apenas uma ação pontual”, garantiu. 

Andrade encerrou o discurso falando do desafio para os próximos anos. “É hora de fazer o Brasil 

voltar a crescer. Reconhecemos as dificuldades que nós e os governos teremos pela frente, des-

de o câmbio até a alta carga tributária. Mas tenho certeza de que a CNI será uma grande aliada 

dos governos estadual e federal na busca por alternativas para o crescimento do país. Precisa-

mos de mais competitividade e vamos trabalhar muito com o Congresso em busca do desenvolvi-

mento.” 

Eleito em 2010 para o primeiro mandato como presidente da CNI, Robson Braga de Andrade pre-

sidiu a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) também por dois mandatos.  

CNI começa novo mandato; presidente da Fiesp é o primeiro vice-presidente 

Robson Braga é reeleito; Paulo Skaf diz setor produtivo precisa se unir em torno de propostas para o crescimento do país  
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Paulo Skaf: A elevação da taxa de juros a 11,25% é uma ameaça ao emprego.  

 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) divulgou na quarta-feira (29/10)  

a elevação da taxa básica de juros, a taxa Selic, em 11,25% a.a. 

A economia está estagnada, o PIB crescerá pouco acima de zero. A alta da taxa Selic não só  

impede qualquer tipo de retomada da atividade econômica no curto prazo, como também derru-

ba ainda mais a confiança de empresas e consumidores, fator este preponderante para retomada 

futura, pois sem confiança não há investimento. Para 2014, por exemplo, a Fiesp e o Ciesp  

projetam forte recuo em cerca de 7% para o investimento.  

“Colocar toda a responsabilidade do combate à inflação na taxa de juros vem se mostrando uma 

estratégia equivocada, uma vez que está pondo em risco o maior patrimônio da economia  

brasileira atual, que é o emprego.” afirma Paulo Skaf, presidente da Fiesp e do Ciesp. Segundo o  

Caged, a geração líquida de empregos formais mostrou contração em torno de 37% entre  

janeiro e setembro deste ano frente ao mesmo período de 2013, a queda mais expressiva desde 

2009. A indústria paulista já fechou 38 mil postos de trabalho este ano.  

Como se não bastasse, a inflação está estourando o teto da meta. “Está cada vez mais evidente 

que o modelo atual se esgotou. O Brasil precisa urgentemente de uma nova política econômica, 

baseada no controle do gasto público, para que possamos obter baixa inflação e alto crescimento 

econômico”, conclui Skaf.  

 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP 

Assessoria de Jornalismo Institucional  

“Colocar toda a responsabilidade do combate à  

inflação na taxa de juros vem se mostrando uma 

estratégia equivocada, uma vez que está pondo  

em risco o maior patrimônio da economia brasileira  

atual, que é o emprego.”  - Paulo Skaf 
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