
Nº 49
Ano XXV

11 de dezembro de 2020

www.fiergs.org.br

S . E . M . A . N . A

FIERGS projeta crescimento de 3,2% para o Brasil 
e de 4% para o RS em 2021

REFORMA TRIBUTÁRIA ESTADUAL
Posicionamento FIERGS

Lançado o Polo Integrado da Química RS

Previsão de até R$ 10 milhões para projetos de Iot para a indústria

Pressão inflacionária impede Copom de 
reduzir taxa de juros, afirma a FIERGS

Sob risco de ataques hackers, indústria aumenta 
demanda por profissionais de cibersegurança

Abertas as inscrições para a seleção da 
Escola Sesi de Ensino Médio

Senai-RS e Corsan assinam contrato para capacitação 
de multiplicadores de educação ambiental

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

Após a grave crise da pandemia em 2020, que deverá provocar uma 
queda de 4% no PIB brasileiro e de 6,8% no gaúcho, a perspectiva é para 
as atividades econômicas estarem normalizadas no País entre março e abril 
de 2021, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS). A expectativa foi revelada nessa terça-feira, durante a 
entrevista Balanço 2020 e Perspectivas 2021, apresentada por transmissão 
online. Como consequência disso, para o próximo ano a projeção é de 
crescimento de 3,2% para o PIB do Brasil e de 4% para o do RS, mas ainda 
insuficientes para recuperar as perdas. “O setor industrial puxou o serviço 
e a recuperação do PIB no país no terceiro trimestre deste ano, a indústria 
de transformação cresceu 23% e a indústria como um todo, 14%, para o 
PIB conseguir subir 7,7%. Isso mostra que a indústria de transformação é o 
setor mais rápido para ajudar na retomada”, disse o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. 
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A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter em 2% 
a taxa Selic, em reunião nessa quarta-feira, se deve à percepção do Banco 
Central de que a pressão inflacionária verificada nos últimos meses, levando 
as expectativas para um nível acima da meta para 2020, preocupa, mas 
deve ser vista como temporária. A avaliação é da FIERGS, ao considerar que 
essa pressão não contamina as expectativas de cumprimento da meta em 
2021. “A escalada inflacionária nos últimos meses assusta, mas é preciso 
lembrar que na medida em que as cadeias produtivas forem normalizadas, 
devemos ter uma estabilização dos preços ao longo do próximo ano”, diz 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

Segundo a entidade, mesmo apresentando uma melhora relativa 
desde a última reunião do Copom, outro fator a justificar a cautela do 
Comitê é o risco fiscal, com a ameaça de que o teto de gastos não seja 
cumprido em 2021.

O número de ataques cibernéticos, que já vinha aumentando nos 
últimos anos, teve um salto durante a pandemia do novo coronavírus. 
O Brasil, que está entre os países que lideram como alvo, tem a necessi-
dade urgente de formação e qualificação de profissionais. Hoje, o país 
não tem nem metade da força de trabalho necessária para responder às 
ameaças e evitar prejuízos, que vão da violação de dados de clientes e 
vazamento de informações confidenciais até a paralisação de linhas de 
produção na indústria. Para responder à demanda, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) lançou, nesta quinta-feira, cinco 
academias de segurança cibernética, localizadas em Brasília, Fortaleza, 
Vitória, Londrina e Porto Alegre. 
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As Escolas Sesi de Ensino Médio de Pelotas, Montenegro e São Leopoldo 
estão com inscrições abertas ao processo de seleção para o primeiro ano 
até o dia 13 de janeiro, presencialmente, ou pelo site www.sesirs.org.br. 
As Escolas Sesi oferecem 450 vagas no total (incluindo Gravataí e Sapucaia 
do Sul que já preencheram as vagas) com uma proposta educacional que 
desenvolve competências à solução de problemas e ao mundo do traba-
lho. A seleção inicia em 14 de janeiro, com avaliação socioemocional, de 
Matemática e de Língua Portuguesa. 
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), por meio do 
Instituto de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente, de Estância Velha, fará 
a capacitação de multiplicadores de educação ambiental para a Companhia 
Riograndense de Saneamento (Corsan). Após a oficialização do contrato, 
cuja assinatura foi realizada na última semana, o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, recebeu na sede da entidade, nessa quinta-feira 
(10), o presidente da Corsan, Roberto Barbuti, quando falaram sobre o 
futuro da parceria. Gilberto Petry garantiu a Barbuti que a companhia 
estará muito bem atendida pelo Senai-RS, que ficará responsável por sete 
cursos de Educação Ambiental para nove turmas ao longo de um ano. O 
presidente da Corsan ressaltou a necessidade especialmente de ampliar 
o atendimento de serviço de esgotos, para atender ao novo marco legal 
para o saneamento básico do país, com metas metas de universalização 
para o setor até o ano de 2033. O diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein, 
acompanhou a reunião.

O Senai e o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) selecionarão 
projetos-piloto sobre internet das coisas (IoT), com previsão de destinar 
até R$ 10 milhões. A Chamada Temática – Pilotos IoT para indústria, que 
chega a sua segunda etapa, visa incentivar testes de soluções tecnológicas 
em IoT para o setor industrial, com o apoio de recursos não reembolsáveis 
a realização de projetos de ambientes. Na primeira etapa do programa, 
os Institutos Senai de Inovação em Automação da Produção, na Bahia, e 
em Soluções em Metalmecânica, no Rio Grande do Sul, foram aprovados 
para participar da Chamada Temática – Pilotos IoT. 
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Novos cursos técnicos EAD voltados para o momento atual

Senai-RS ganha ouro em Manutenção Industrial

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) lançou novos 
cursos técnicos EAD e em mais regiões do Estado, a fim de atender o mer-
cado e com adaptação do portfólio ao momento atual. São 3.285 vagas, 
sendo 1.381 presenciais e 1.904 semipresenciais em 20 cidades do Estado. 
“Por meio da virtualidade estamos chegando em mais regiões, atendendo 
a demanda industrial e respeitando as regras de distanciamento”, explica o 
diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein. A fim de bem atender seus alunos, 
o portfólio foi adaptado para o momento com 14 títulos na modalidade 
presencial e 13 títulos na modalidade semipresencial. Mais informações 
site www.cursostecnicossenairs.com.br ou pelo telefone 0800 0518555.
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O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, disse, nessa quinta-feira, 
ao participar da videoconferência de lançamento do Polo Integrado da Quí-
mica RS, que a entidade apoiou desde o início a ideia de uma solução setorial 
para a localização de empresas. “Lembro que nosso Estado na década de 70 
já desenvolvia uma política pública de implantação de distritos industriais. 
Mais adiante, surgiu o conceito de eixos industriais. Todas essas soluções ao 
longo da nossa história econômica agora se unem quando o poder público 
do Rio Grande do Sul e a iniciativa privada da indústria química atuam em 
conjunto, criando uma iniciativa privada e pública”, destacou.

O governador do Estado, Eduardo Leite, também participou da confe-
rência virtual, realizada a partir do Estúdio F do Centro de Eventos FIERGS, 
assim como o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS 
(Sedetur), Rodrigo Lorenzoni, “Acreditamos fortemente na parceria entre os 
setores público e privado. E o Polo só poderia ser viabilizado dessa forma”, 
comentou Leite. O setor químico representa a terceira economia industrial 
do Rio Grande do Sul, faturando mais de R$ 67 milhões e gerando 18 mil 
empregos diretos.

O Polo Integrado da Química é resultado de uma parceria entre governo 
do Estado, prefeituras de Montenegro e Triunfo, onde a área do Polo está 
localizada, e a iniciativa privada – Sindicato das Indústrias Químicas do RS 

(Sindiquim), Comitê de Fomento Industrial do Polo Petroquímico (Cofip) e 
Braskem. São 700 hectares com cerca de 35 lotes para as indústrias, além 
de outros 66 lotes, destinados a empresas. Também participaram da video-
conferência o presidente do Sindiquim, Newton Battastini; e o presidente da 
Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Ciro Marino, entre outros.
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A dedicação de Luan Henrique Gottems, do Senai de Canoas, foi premiada 
com o primeiro lugar na Seletiva WorldSkills 2020 em Manutenção Industrial. 
As provas tiveram seis competidores e aconteceram de 7 a 11 de dezembro 
no Senai Gravataí. O segundo colocado foi Gustavo da Rocha Vieira (MG) e o 
terceiro, Emanuel Andrade da Silva (SP). Também participaram competidores do 
Paraná, Rio de Janeiro e Ceará. As Seletivas ocorreram, atendendo os protocolos 
sanitários devido à pandemia, com o cronograma de provas confirmado com 
antecedência de 30 a 15 dias. As provas adiadas serão retomadas em março 
do próximo ano. Nas provas, os jovens são desafiados a executar tarefas do dia 
a dia do trabalho das profissões dentro de prazos e padrões internacionais de 
qualidade.  No total, 47 ocupações farão a escolha dos dois melhores de cada 
profissão, em 17 Estados. Estes continuarão treinando e farão a final em abril 
de 2021 para escolher quem representará o Brasil na competição internacional 
que será realizada em Shangai, em 2022. O Senai-RS participa em 19 profissões.
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PONTOS DE CONVERGÊNCIA 

Redução da alíquota efetiva nas compras internas no Estado para 12% 
e a consequente extinção do DIFAL
Projeto de Lei do Teto de Gastos e Duodécimo
Revisão da Previdência dos Militares
Encaminhamento da venda de empresas estatais
Simplificação e modernização da administração tributária, com a 
criação do Programa “Nos Conformes”, a instituição do Código de Boas 
Práticas Tributárias e suas Câmaras Setoriais e as devidas alterações no 
procedimento administrativo tributário

PONTOS PARA ENFRENTAR A CRISE FISCAL
Ajuste do setor público estadual, em definitivo e rigorosamente, 
às suas receitas
Atuação do Estado contido exatamente à realidade da 
sua arrecadação fiscal

PONTOS DE DIVERGÊNCIA
Manutenção da majoração da alíquota modal de ICMS em 18% em 2021
Manutenção da majoração das alíquotas de ICMS para energia, 
combustíveis e comunicações em 30% até 2024 

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul espera que até a votação do projeto na Assembleia Legislativa 
possa ser encontrada uma solução que atenda a sociedade rio-grandense.
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