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Pesquisa da FIERGS aponta a demanda interna 
como o maior problema da indústria

Reunião do Comdefesa trata 
com ABDI sobre balança comercial 
e movimentos societários

Conselho de Tributação da CNI 
defende Reforma Tributária ampla

Alunos das Escolas Sesi de Ensino Médio
apresentam bons resultados no Sisu

Lançada a Sipat Virtual 

Bancos Sociais da FIERGS doam 200 colchões 
e cobertores para moradores das ilhas
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Depois de três meses de queda, a produção voltou a subir em junho, 
aponta a Sondagem Industrial, divulgada pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), na segunda-feira (27). Alcançou 
55,2 pontos, alta em relação a maio, quando chegou a 45,1, em valores 
que variam de zero a cem. Foi o melhor resultado para junho na série 
histórica, mas amparado pela baixa base de comparação do mês anterior. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Ocorre em 6 de agosto, às 14h, a 10ª reunião do Comitê da indústria 
de Defesa e Segurança (Comdefesa) da FIERGS, por meio da plataforma 
Microsoft Teams. A palestrante será a analista de produtividade e inovação 
da Unidade de Projetos Especiais da Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), Larissa de Freitas Querino. Larissa tratará do tema Estudos 
da ABDI sobre Balança Comercial e Movimentos Societários da Indústria 
de Defesa. Presenças podem ser confirmadas até o dia 4 de agosto pelo 
email conase@fiergs.org.br para receber o link em até uma hora antes 
do início da transmissão. 

O Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais (Contrif) defendeu uma 
Reforma Tributária ampla, com a inclusão do IPI, IOF, ICMS e ISS em um IVA 
Nacional, em reunião virtual do órgão, nessa segunda-feira (27). Os membros 
do Conselho, que é presidido pelo presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Petry, se mostraram preocu-
pados com a possibilidade de aumento de carga tributária com a criação da 
Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS), que deve 
substituir o PIS/PASEP e Cofins, e com o prazo para a restituição dos créditos 
tributários. “É importante deixar explícito que a nova contribuição não poderá 
levar ao aumento da carga tributária”, afirmou Petry à diretora na Assessoria 
Especial para Assuntos Parlamentares, do Ministério da Economia, a tributarista 
Vanessa Rahal Canado, presente à reunião. Além disso, Petry insistiu que deve 
ficar claro, na letra da lei, o prazo para a restituição de saldos credores da CBS. 
Segundo ele, a simplificação nas hipóteses de geração de crédito, o SPED e 
a nota fiscal eletrônica permitem tornar mais ágil o processo e estabelecer 
prazo máximo para restituição. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As cinco escolas Sesi de Ensino Médio passam a ter agora mais um 
resultado a seu favor. No Sistema de Seleção Unificada (Sisu) divulgado 
em julho pelo Ministério da Educação, 36 alunos de quatro escolas (São 
Leopoldo ainda não formou a primeira turma) obtiveram nota no Exame 
Nacional de Ensino Médio (Enem) suficiente para entrar na universidade. 
As engenharias prevalecem nas escolhas, mas também há pedagogia, 
comunicação, psicologia, biomedicina e muitas outras áreas.  “Mostra que 
todos os esforços que estamos fazendo, valem. É este o nosso objetivo: dar 
uma educação que prepare o aluno para o mundo do trabalho e entrando 
na universidade eles estão dando um passo importante neste caminho”, 
ressalta o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo. “Além disso, con-
seguimos mudar a vida de alunos que, sem essa educação diferenciada, 
talvez não tivessem a oportunidade de fazer um curso superior”, lembra ele. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Neste momento de pandemia, o Serviço Social da Indústria (Sesi-
-RS) disponibiliza  uma  modalidade alternativa para a Semana Interna 
de Prevenção a Acidentes do Trabalho (Sipat). Trata-se da Sipat Virtual. 
Acompanhando o movimento digital, a Sipat Virtual dará oportunidade 
aos trabalhadores de participarem das ações evitando aglomerações e 
também para os que estão em teletrabalho, sem impactos na produção 
e sem quebra de rotina. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A população das Ilhas do Arquipélago de Porto Alegre foi beneficiada 
por mais uma ação da Fundação dos Bancos Sociais da FIERGS. Foram do-
ados, na terça-feira (28), na Ilhas das Flores, Ilha Grande e Ilha da Pintada 
cem colchões e cem cobertores, a fim de auxiliar a população afetada pelo 
isolamento social e pelas enchentes das últimas semanas. O recurso para 
aquisição dos cobertores e colchões foi destinado aos Bancos Sociais pela 

Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul (Anoreg/RS), e 
a entrega das doações foi realizada pelo Grupo Troca Transportes, em parceria 
com o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado 
do Rio Grande do Sul (SETCERGS). No mês de julho o Banco de Alimentos 
realizou a doação de mais de 18 toneladas de alimentos para as Ilhas da 
Pintada, Ilha Grande dos Marinheiros e Ilha das Flores.  Além de alimentos, 
também foram doados kits de materiais de higiene e máscaras de proteção.

Nos últimos quatro meses, os Bancos Sociais e o Banco de Alimentos 
beneficiaram 480 mil pessoas no Rio Grande do Sul com mais de 2 milhões de 
quilos de alimentos, além de  milhares de kits de higiene e limpeza, máscaras, 
colchões, cobertores, materiais de construção, mobiliários, roupas e calça-
dos. Instituições do terceiro setor (lares de excepcionais, asilos, associações 
comunitárias) e famílias em situação de risco foram atendidas e continuam 
recebendo doações para enfrentar esse difícil momento de pandemia.

Os contatos para doações podem ser realizados pelo telefone 
(51)30268020 ou pelo  e-mail: bancodealimentos@bancodealimentosrs.org.
br. Doações poderão ser realizadas ainda pelo site: www.doealimentos.com.
br ou por depósito nas contas: Banco Itaú - Agência 1687 - C/C 29.898-2 ou 
Banco do Brasil - Agência: 1889-9- C/C 122.323-2 – CNPJ: 04.580.781/0001-
91, para Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.

Curso aborda Saúde Mental 
em tempos de Covid-19

Cuidando de quem cuida é o próximo webinar Sesi

O curso Saúde Mental em tempos de Covid-19, lançado pelo Centro de 
Inovação Sesi em Fatores Psicossociais (CISFPS), foi elaborado para apoiar 
as empresas na promoção da saúde mental dos trabalhadores, com dicas 
práticas para as áreas de Recursos Humanos, aos líderes e aos trabalhadores. 
A intenção é contribuir no desenvolvimento de estratégias para lidar com 
questões que envolvem saúde mental e trabalho em tempos de pandemia. 
A capacitação é gratuita e 100% EAD e aborda saúde mental em tempos 
de pandemia, isolamento social e seu impacto na saúde mental e  novos 
contextos de trabalho em período de quarentena. As inscrições podem 
ser feitas pelo link https://www.sesirs.org.br/saude-mental.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS, por meio do Centro de Inovação em Fatores Psicossociais 
(CISFPS),  continua com debates on-line sobre da saúde mental. Os we-
binares Sesi – Conversas Inspiradoras ocorrem quinzenalmente, sempre 
às quartas-feiras, às 11h, com profissionais da área de saúde do Sesi-RS 
discutindo assuntos como Saúde Mental em tempos de pandemia: desafios 
para as empresas, O papel do RH nesse novo mundo e outros. Psicologia 
Positiva aplicada ao RH foi apresentado dia 29 de julho e pode ser visto 
pelo link https://youtu.be/IzKsXjUWFHc. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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