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CODIN CELEBRA O DIA
DA INDÚSTRIA

E neste dia de celebração podemos exaltar alguns
resultados e realizações que têm mantido o otimismo
da indústria fluminense e nacional, apesar das
dificuldades geradas pela pandemia do Covid-19. A
começar pela Lei 9.633/22, sancionada recentemente
pelo governador Claudio Castro (@claudiocastrorj).
Criada para impulsionar a produção industrial e a
economia do estado do Rio de Janeiro. A medida
atualiza a legislação de 2015 e inclui mais municípios
no Tratamento Tributário Especial do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aplicado
à categoria. 

Com isso, 16 municípios também passam a ser
alcançados pelos benefícios previstos na norma. São
eles: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Cachoeira
de Macacu, Casimiro de Abreu, Itaboraí, Macaé, Magé,
Rio Bonito, Seropédica, Araruama, Barra do Piraí,
Japeri, Paracambi, Pinheiral e Queimados. Com o RJ
mais competitivo e atrativo para o setor industrial, o
novo regimento busca reduzir o peso da carga
tributária diminuindo também as desigualdades entre
as regiões e incentivando novos polos industriais. 

Outras notícias animadoras vêm do mercado de
trabalho industrial fluminense, que atingiu em
fevereiro seu melhor desempenho desde o início da
série histórica do Novo CAGED, iniciada em janeiro de 
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A Indústria não está apenas no nome da
CODIN. A Indústria está na pele e nos corações
dessa Companhia. Desenvolver a indústria no
Estado do Rio de Janeiro é a nossa vocação.
Portanto, neste 25 de maio, Dia da Indústria,  

nossa homenagem a este setor, fundamental para as
economias do mundo todo, passa pelo relançamento
de nosso Informe institucional. Nele,
empreendedores, gestores públicos, os colaboradores
da CODIN e seus visitantes poderão acessar dados
relativos à atividade industrial no nosso RJ e no
Brasil, bem como informações sobre nossas ações
voltadas para o avanço desse segmento em todo
território fluminense. 
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"A Indústria está na
pele e nos corações
dessa Companhia.
Desenvolver a
indústria no Estado 
do Rio de Janeiro é 
a nossa vocação"
JULIO CESAR ANDRADE ,

PRESIDENTE DA CODIN

2020, e da retomada da confiança do empresário da

indústria, alcançada em março. 

Fatos e atuações que chancelam a aceleração do

desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro como um

todo e que validam os recordes históricos de abertura

de novos negócios em nosso território computados pela

Junta Comercial do Estado do RJ (@jucerjarj), nossa

coirmã, assim como a Agência de Fomento do Estado do

Rio de Janeiro (@ageriorj), todas ligadas à nossa nave

mãe, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

Energia e Relações Internacionais (@sedeerirj). 
 
Parabéns aos industriários, aos empresários e, também,

à CODIN e seus colaboradores que trabalham

diariamente para uma indústria fluminense mais forte,

ampla e inovadora. 
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#CURTAS
PIB TEM ALTA EM PRÉVIA DO PRIMEIRO TRIMESTRE        
A economia brasileira cresceu 1,5% no primeiro trimestre
deste ano, na comparação com os três meses anteriores. É o
que indicam os dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Na passagem de fevereiro para março, a produtividade
mostrou alta de 1,8%. Já na comparação do 1º trimestre
com o mesmo período de 2021, a expansão foi de 2,4%. 
De acordo com a FGV, os serviços foram destaque no desempenho
do PIB no início deste ano. Os dados oficiais sobre o Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro serão divulgados no dia 2 de junho pelo IBGE.

R$ 80 MILHÕES INVESTIDOS EM ENERGIA SOLAR NO RJ        
O Governo do Estado do Rio de Janeiro irá disponibilizar R$ 80 milhões
em projetos de energia solar. Além de inserir o estado na rota de
geração de energia limpa, a inciativa tem por objetivo atrair novos
investimentos, gerar empregos e criar mais oportunidades de negócios.  
A decisão foi tomada em reunião da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações
Internacionais com representantes da Associação Brasileira
de Energia Solar (Absolar), das concessionárias Light, Enel e
Energisa, da CODIN e AgeRio, além de empresários do setor. 
Segundo a Absolar, desde 2012, a geração própria de energia solar já
proporcionou ao Rio de Janeiro a atração de aproximadamente R$
1,9 bilhão em investimentos, geração de mais de 10,2 mil empregos e
a arrecadação de mais de R$ 451 milhões aos cofres públicos.

        
A produção industrial brasileira cresceu 0,3% em março, na
comparação com fevereiro. De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), foi a segunda alta consecutiva do
indicativo. 
No primeiro trimestre desse ano o setor também registrou avanço de
0,3%, na comparação com os 3 últimos meses de 2021. A última alta
frente aos 3 meses imediatamente anteriores tinha sido registrada no 4º
trimestre de 2020 (4,5%).

INDÚSTRIA: PRODUÇÃO CRESCE EM MARÇO

NOVOS NEGÓCIOS: MAIS UM RECORDE PARA O RJ
        
Após registrar o maior número de abertura de empresas
em um ano, em 2021, o estado do Rio de Janeiro anota
mais um recorde histórico: 5.200 novos negócios criados
em abril deste ano, em todo território fluminense. 

É a maior marca já alcançada para o mês nos 214 de existência
da JUCERJA - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 
O número é 5,9% maior do que as constituições no mesmo
mês em 2021: 4.908. De janeiro a abril já são 22.137 novos
negócios no Estado, melhor marca de todos os tempos. 
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Presidente da CODIN, Julio Andrade, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Cássio Coelho e Dones Nunes, presidente do Inetec, assinaram o acordo

Criado com o intuto de "propiciar a difusão do

conhecimento", conforme anuncia em seu site oficial,

o Instituto INETEC tem como foco de atuação temas

como gestão de inovação tecnológica, gestão de

propriedade industrial, estruturação societária,

franchising e elaboração de projetos de captação de

financiamento. 

Além disso, o INETEC oferece serviços de

implementação e gestão de compliance em diversos

tipos de instituições públicas e privadas.

O Instituto INETEC também busca, atualmente,

recursos na iniciativa privada para apoio a ações de

desenvolvimento do Rio de Janeiro.

        
Companhia de Desenvolvimento Industrial
do Estado do Rio de Janeiro (CODIN),
representada por seu presidente, Julio
Andrade, assinou na terça-feira (3/5), um
termo de cooperação com o InstitutoA        

INETEC, que é voltado para o ensino e pesquisa
empresarial, de negócios e tecnologia.

        

O termo, que também abrange a Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Econômico, à qual a CODIN é
vinculada, é voltado para capacitação e especialização
dos funcionários da CODIN. 

A iniciativa abrange tanto os funcionários de carreira quanto
os assessores da Companhia, com vistas à manutenção de
um padrão de qualidade nos procedimentos da CODIN.

CODIN, SEDEERI-RJ E INSTITUTO INETEC ASSINAM
TERMO PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONVÊNIO PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL
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CODIN TEM NOVO CHEFE DE GABINETE: LEANDRO VELLOSO
        
Na manhã de quinta-feira (5/5), a Companhia de Desenvolvimento
Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) promoveu reunião de
sua diretoria-executiva, presidida pelo presidente da Companhia,
Julio Andrade. 
A reunião teve as apresentações de dois novos gestores: Leandro Velloso,
chefe de gabinete da CODIN, e Pablo Bruzzone, assessor-chefe do
Jurídico. Fábio Mesquita, que já pertencia aos quadros da instituição,
assume a diretoria de Governança, Controle e Conformidade. 
Também participaram os diretores Adriano Klafke (Administração e
Finanças), Fernanda Coelho (Desenvolvimento Industrial),  Rafael
Lyrio (Incentivos Fiscais) e Rafael Menezes (Novos Negócios).
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TRÊS RIOS: INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA É DESTAQUE
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Três Rios, município de 82 mil habitantes, recebeu escola de formação de mão de obra industrial do SENAI, inaugurada em 2015 Foto: Reprodução        
ocalizado nas proximidades da divisa com
Minas Gerais e cortado pelo rio Paraíba do Sul,
que por lá se encontra com os rios Piabanha e
Paraibuna (confluência que batizou a cidade),
Três Rios é hoje um dos mais promissores
polos da indústria alimentícia do estado.L        

No ano de 2011, foi inaugurada em Três Rios uma das
maiores fábricas de bebidas à base de leite e de soja
do país, com capacidade instalada anual de
produção de 124 mil toneladas de produtos como
leites líquidos (UHT). 

A inauguração proporcionou um ciclo virtuoso:
quatro anos depois, o SENAI inaugurou no
município, de 82 mil habitantes, a maior escola de
formação de mão de obra industrial do Centro-Sul
Fluminense, com 60 cursos de atividades industriais
e capacidade de formar 4 mil profissionais por ano.

MUNICÍPIO EM FOCO
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Três Rios conta com um Distrito Industrial da CODIN
com área de 400 mil m² à margem da BR-040 (Rodovia
Washington Luís), que recebe atualmente indústrias de
embalagens e de fabricação de colchões. Este distrito foi
especialmente concebido para facilitar o escoamento da
produção via rodovias para Rio, São Paulo e Belo
Horizonte, além de ter a logística facilitada pelos trens de
carga que operam em Três Rios.        
Em Três Rios, onde o PIB per capita cresce continuamente
desde 2010 (IBGE), há também atrações do ecoturismo,
como o já citado encontro dos rios e as belezas das serras.
No Encontro dos Três Rios, há prática de esportes radicais
como rapel, tirolesa e escalada, além da prática de rafting
no rio Paraibuna, sendo um destino procurado por
turistas em busca de altas doses de adrenalina. 


