O QUE É O CEM RIO

OBJETIVOS

O CEM é um comitê criado para ser uma plataforma de

O Objetivo principal do CEM é ser um canal de negócios

referência para interação dos empresários e empresas

entre empresas e empresários, de modo ser um facilitador

industriais do Rio de Janeiro, agindo como um fórum de

para a busca de soluções e alternativas de gestão. A

discussões, sugestões e trocas de informações de gestão de

velocidade das mudanças tecnológicas e administrativas,

negócios, para um ambiente amigável e maior união entre

exige uma constante atualização dos empresários que

empresários e empresas, de pequeno, médio ou grande porte.

necessitam de maior interação entre empresas, para melhor
entender e atender o mercado, produtos e serviços.

PARCEIROS:

QUEM PODE SE
CADASTRAR
O Comite é aberto para discussões e sugestões, e seu acesso
é gratuito aos participantes interessados nessa troca de
informações e sugestões, podendo dele participar empresários,
seus representantes e seus gestores.

COMO TER ACESSO
AOS BENEFÍCIOS
OFERECIDOS
As empresas cadastradas no Comitê, podem ter
acesso na criação de fóruns exclusivos sobre legislação
trabalhista, fiscais e legais.
As empresas que queiram se associar ao Sindicato
Empresarial Metalúrgico (Sinmetal), poderão usufruir de
benefícios exclusivos oferecidos pelos nossos parceiros.
Confira mais benefícios no nosso site www.cemrio.com.br
e se cadastre.

BENEFÍCIOS
EM PARCERIA COM A FIRJAN
Retratos Regionais - Cenário Econômico

Assessoria em Comércio Exterior

Acesso em 1º mão à análise trimestral das 10 regiões

Assessoria técnica sobre importação, certificação

do Rio, do Brasil e da economia internacional. Além

de origem, tributação, formação de preço, regimes

de dados econômicos tradicionais (PIB, produção

aduaneiros especiais, financiamento, investimento,

industrial, volume de serviços, mercado de trabalho

transferência de tecnologia, entre outros.

e

dívida

pública),

são

incluídas

análises

sobre

Sondagem industrial, ICEI, insfraestrutura, Segurança
e investimentos anunciados.

Defesa de Interesse
Ações junto aos poderes públicos nas esferas

Disponível assessoria exclusiva de especialistas.

municipais, estadual e federal que buscam garantir

Capacitação em Comércio Exterior

da competitividade da indústria fluminense. Além da

Descontos em cursos e programas de capacitação em

atuação junto aos poderes Executivo e Legislativo,

comércio exterior sobre temas operacionais, gerenciais

a Firjan também age junto ao Judiciário por meio de

e financeiros.

Representações de Inconstitucionalidade e Mandados

melhorias no ambiente de negócios e a ampliação

de Segurança Coletivos.

Assessoria Jurídica
Consultoria nas áreas Cível, Trabalhista, Sindical,
Tributária, Empresarial, Legislativa, Ambiental e de
Propriedade Intelectual.

Bolsa de Resíduos
Anúncios de resíduos com destaque visando a livre
negociação entre empresas, em ambiente virtual.

Aquisição de veículos através de parcerias
Condições especiais, forma de pagamento faciliado e
uma rede de parceiros (Peugeot - Citroen - Chevrolet)

Workshops
Prioridade na inscrição em workshops gratuitos na
temática ambiental.

Investimento Social
Desconto na contratação de assessoria técnica

Núcleo de Acesso ao Crédito

para projetos sociais e assessoria para utilização

Assessoria exclusiva sobre as linhas de financiamento

de incentivos fiscais via leis de esporte e cultura nos

existentes no mercado e as alternativas de crédito, com

âmbitos federal estadual e municipais.

orientações baseadas nas necessidades e prioridades
da empresa.

ATA Carnet
passaporte aduaneiro internacional de mercadorias.

Programa Formação Integrada
da Pessoa com Deficiência

O documento permite que itens como amostras

Desconto na contratação de assessoria técnica de

comerciais, bens utilizados em exposições, feiras e

RH para a realização do processo de recrutamento

congressos, e equipamentos profissionais possam

e seleção, palestras de sensibilização, capacitação

entrar e sair, temporariamente, de mais de 74 países.

profissional e acompanhamento psicossocial ao longo

Agilidade na emissão do ATA Carnet, espécie de

do projeto, com foco no desenvolvimento humano.

Certificado de origem
Desconto na emissão do documento que garante a

Atestado de não similaridade

origem da mercadoria nas exportações e a redução ou

Desconto e agilidade na emissão do documento exigido

isenção do imposto de importação para países em que

pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro

o Brasil tem acordo comercial.

para geração de benefícios fiscais relacionados ao
ICMS sobre a operação de importação ou aquisição

Infraestrutura e logística
Atendimento exclusivo e individualizado à demandas

interestadual.

de assossiados, visando solucionar questões de

Meio Ambiente

infraestrutura e logística.

Articulação Institucional e Assessoria Técnica.

EM PARCERIA COM O IEL
Capacitação

Gestão de Transformação

Descontos em cursos, workshops e programas que

Descontos em consultorias para co-criações com

possibilitam aos participantes conhecer e vivenciar

stakeholders de soluções de problemas de forma

métodos de governança e gestão com 80% de práticas

inovadora e com ganhos exponenciais, nas temáticas:

e estratégias inovadoras, nas temáticas: Estratégia,

Metodologia Lean, Qualidade e Gestão da Inovação.

Liderança, Governança, Inovaçao, Metodologia Lean e
Qualidade.

EM PARCERIA COM O SENAI
Aperfeiçoamento Profissional

Institutos SENAI de Tecnologia e Inovação

Descontos em cursos de curta duração destinados a

Valores diferenciados para a contratação de serviços

desenvolver competência específica em profissionais

oferecidos pelos institutos SENAI de Tecnologia e

ou estudantes de determinada área tecnológica em

pelos institutos SENAI de Inovação do estado do Rio..

aspectos de inovação.

São mais de 54 produtos, entre consultorias, serviços
laboratoriais, serviços técnicos e pesquisa aplicada em

Cursos Técnicos
Descontos em cursos de habilitação profissional voltado

diversas áreas.

para jovens e adultos que concluiram ou estejam em

Qualificação Profissional

período de conclusão do Ensino Médio.. São cursos

Descontos em cursos destinados a jovens e adutos,

regularmentados pelo Ministério da Educação com

que visam favorecer o exercício profissional. Para as

carga horária entre 800 e 1200 horas.

empresas, trata-se de formação de pessoa para atuar
em suas bases operacionais. São cursos de média

Aprendizagem
Descontos em cursos de qualificação voltados para

duração, com carga horária mínima de 160 horas.

jovens de 14 a 24 anos e com etapa prática em empresa,
item para o cmprimento da legislação da aprendizagem
(decreto Federal nº 5.598/2005).

EM PARCERIA COM O SINDICATO EMPRESARIAL (SINMETAL)
Consultoria jurídica
Consultoria
tributária,

nas

áreas:

empresarial,

cível,

trabalhista,

legislativa,

sindical,

ambiental

e

propriedade intelectual e ações junto aos poderes
públicos nas esferas municipais e federal que buscam
garantir melhorias no ambiente de negócios e ampliação
da competitividade da indústria.

Seguro de vida em grupo PASI

Disponibilidade de sala para reuniões
com videoconferência (até 10 pessoas)
Atestado de exclusividade
Para compor documentação exigida em
concorrências e licitações públicas.

Orientação ao cumprimento das
obrigações da CCT

EM PARCERIA COM O SESI
Soluções para a empresa
• Articulação Institucional
• Avaliação Ambiental e Higiene Ocupacional
• Consultas e exames médicos
• Ginástica Laboral

• Consultas odontológicas
• Corrida e Caminhada
• Gestão de Atividade Física e Esportiva nas Empresas
• PPRA

• PCMSO

Soluções para o trabalhador

• Cultura

• Colônia de Férias

• Escola Sesi

• Consultas e exames médicos

• Lazer

• Consultas odontológicas
atendimento@cemrio.com.br
www.cemrio.com.br
Av. Calógeras, 15, grupo 805 - Centro, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20030-070
+ 55 (21) 2262.8537
+ 55 (21) 98556-4372

@cemrio

/cemrio

