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FIERGS realiza videoconferência para esclarecer
principais pontos das MPs 927/20 e 936

IEL promove consultorias

Sesi realiza curso sobre 
prevenção à Covid-19

Sondagem industrial registra indicadores 
com recordes negativos

Senai oferece cursos gratuitos on-line 

Bancos Sociais da FIERGS e Banco de Alimentos
beneficiam cerca de 200 mil pessoas durante pandemia

Finep apresenta linhas de financiamento e apoio a empresas
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Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

O juiz federal do trabalho e membro da comissão de redação da Refor-
ma Trabalhista, Marlos Melek, é o convidado da Live MP 927/20 e MP 936: 
Medidas que as empresas podem adotar em tempos de pandemia, realizada 
pela FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), 
na segunda-feira, 1º de junho. Será às 19h, e na videoconferência Melek 
esclarecerá os principais pontos das Medidas Provisórias 927/20 e 936, 
que abordam as providências a serem tomadas pelas empresas durante a 
pandemia. Para acompanhar a transmissão, o interessado pode escolher o 
Youtube (www.youtube.com/tvfiergs), Facebook (www.facebook.com/
FIERGSeCIERGS) ou Twitter (www.twitter.com/fiergs_ciergs). Não há 
necessidade de inscrição.

Ao atingir 24,1 pontos em abril, o indicador de produção da Sondagem 
Industrial RS, divulgada nessa quarta-feira (27) pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), apontou queda de proporções 
inéditas. Foi o segundo recuo consecutivo, atingindo 72,1% do setor, cuja 
ociosidade alcançou 51% da capacidade produtiva. A pesquisa mostra 
que os impactos da pandemia chegaram ainda com mais força no mês 
passado, com os indicadores de atividade, todos abaixo dos 50 pontos, 
registrando novos recordes negativos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está disponibilizando gratuita-
mente alguns cursos EAD para interessados. A intenção é dar oportunidade de conhecimento 
como forma de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. São cursos de até 20 horas 
que podem ser feitos totalmente a distância e que estarão disponíveis até 5 de junho.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os Bancos Sociais da FIERGS e o Banco de Alimentos minimizam a fome 
no Rio Grande do Sul durante a pandemia. Nesse período, 850 mil quilos 
de alimentos já foram doados, ajudando cerca de 200 mil pessoas no Es-
tado. Em abril e maio, mais de 600 toneladas foram entregues a entidades 
beneficentes de Porto Alegre e outras 250 toneladas doadas a 20 Bancos 
de Alimentos do interior do Estado, atendidos pela Rede de Bancos de 
Alimentos RS. Também foram doados kits de materiais de higiene e más-
caras. O êxito da campanha se deve principalmente ao apoio de empresas 
parceiras e doadores.

Além disso, artistas gaúchos e empresas realizam lives, seminários e 
campanhas em prol dos Bancos de Alimentos e incentivam as doações no 
site www.doealimentos.com.br. O site permite que alimentos sejam doados 

diretamente pela internet, sem precisar sair de casa. Doações ao Banco de 
Alimentos ainda podem ser realizadas por depósito nas contas: Banco Itaú 
– Agência 1687 – C/C 29.898-2 e Banco do Brasil –  Agência  1889-9 – C/C  
122.323-2 – CNPJ 04.580.781/0001-91. Empresas e indústrias podem doar 
diretamente pelo telefone (51) 3026-8020.

O Banco de Alimentos é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público que atua como gerenciador de desperdícios administrando três 
operações: coleta de doações, armazenamento e distribuição qualificada de 
alimentos para entidades beneficentes. O primeiro Banco de Alimentos do 
Brasil foi criado em Porto Alegre, no ano 2000, pelo Conselho de Cidadania 
da FIERGS. Em 20 anos, já arrecadou e distribuiu mais de 50 milhões de quilos  
para as entidades carentes.

O gerente do Departamento Regional Sul da Financiadora de 
Inovação e Pesquisa (Finep), João Florêncio da Silva, participou da 8ª 
edição do Bate-Papo com Instituições Financeiras, na quarta-feira (27), 
por meio de videoconferência. Silva apresentou aos 50 participantes 
as linhas que estão disponíveis na Finep e as possibilidades abertas a 
empresas de diferentes portes em editais que ainda deverão ser lança-
dos. Representantes do Badesul, Banrisul e BRDE também participaram, 
tirando dúvidas das empresas sobre questões como as condições para 

acessar linhas, prazos de análise, documentações exigidas, garantias 
necessárias, entre outras.

Silva destacou que as empresas não podem parar de buscar desenvol-
vimento, mesmo na crise. Quando a pandemia acabar, observou, o mundo 
terá novas exigências e as empresas devem aproveitar o máximo possível 
este período para se prepararem e atenderem o mercado. A realização 
do evento foi da FIERGS, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), 
Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL).  

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) promove consultorias on-line com 
especialistas, professores e profissionais com destaque no mundo empre-
sarial, sempre às quintas-feiras, às 17h.  Na próxima semana, a Série IEL de 
Mentoria em Gestão Empresarial terá ”Inovação: a competência organiza-
cional para a era pós-digital”, com Leonardo Comparsi, que é engenheiro 
eletrônico e docente de Inovação da Brain Business School em programas 
de Educação Executiva. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com duração de quatro horas, que podem ser realizadas totalmente à dis-
tância, Prevenção e Combate à Covid-19 é o novo curso EAD do Serviço Social 
da Indústria (Sesi-RS), 100% gratuito para as indústrias e seus trabalhadores. 
O conteúdo abrange orientações sobre boas práticas em higiene e saúde no 
trabalho, voltadas para a prevenção da doença. Ao final, os alunos recebem 
um certificado comprovando a participação. Indústrias interessadas podem ter 
acesso a mais informações pelo site do Sesi-RS: www.sesirs.org.br
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