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Ano começa com atividade do setor industrial em alta no RS

Programa com foco em inovação aberta Startup Lab Hélice

Exportações da indústria gaúcha 
sobem pelo terceiro mês consecutivo

Feira de Talentos nacional, on-line e gratuita, 
reúne oportunidades entre 23 e 25 de março

FIERGS quer adiar impostos de março
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O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) cresceu 0,9% em janeiro, na 
comparação com dezembro de 2020, aponta pesquisa divulgada, na quarta-
-feira, pela FIERGS. Com ajuste sazonal, foi a menor das nove taxas positivas 
anteriores, mesmo assim, o nível de atividade da indústria gaúcha é o mais 
alto desde março de 2015, e 6% acima do registrado antes da pandemia, em 
fevereiro de 2020. “Os indicadores industriais de janeiro mostraram que a 
atividade do setor manteve a tendência de aumento iniciada ainda em maio 
do ano passado, mesmo com desaceleração por conta do fim dos programas 
de estímulos e da escassez e altos preços dos insumos e matérias-primas”, diz 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 O forte crescimento das exportações na indústria gaúcha em fevereiro, 
de 12,1% em relação ao mesmo mês de 2020, foi o terceiro resultado posi-
tivo consecutivo. E confirma a tendência de retomada das vendas externas 
verificada entre dezembro até o mês passado, quando o setor comercializou 
US$ 1,7 bilhão, 8,7% a mais na comparação com igual período anterior. “Ainda 
estamos distantes da recuperação plena, a julgar pelo resultado da maioria dos 
nossos setores exportadores, mas já é um bom indicativo. Preocupa, porém, 
o recrudescimento da pandemia no Brasil e a ameaça de novas restrições 
que podem afetar não somente a produção, como também as cadeias de 
fornecimento de insumos e matérias-primas”, afirma o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A indústria é um dos setores que mais geram empregos formais no Brasil, com postos de 
trabalho bem remunerados, que possibilitam evolução profissional e salarial. Nos dias 23 e 25 
de março, representantes de peso do setor estarão reunidos na Feira de Talentos Contrate-me, 
evento on-line e gratuito para atrair profissionais interessados nas oportunidades. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) está 
pleiteando a prorrogação dos vencimentos de impostos municipais, estaduais 
e federais referentes ao mês de março para todos os setores da economia. Se-
gundo o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, as maiores restrições 
das atividades produtivas da indústria e do comércio justificam essa medida. 
"Por coerência, o recolhimento de tributos não pode ser mantido normal para 
um período de contração das atividades econômicas. Não se trata de questionar 
as medidas, mas de ajustar os encargos tributários a uma situação anormal 
como a que estamos submetidos", disse Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA
MERCADO INTERNACIONAL
O evento on-line O Mercado Internacional para Micro e Pequenas Empresas será realizado na próxima terça-feira, 16 de março, reunindo o CEO da Novus 
Automation, Aderbal Lima; e a CEO da Bia Brazil Activewear , Beatriz Dockhorn. Serão apresentadas, a partir das 10h, as ferramentas e experiências para 
micro e pequenas empresas que querem ingressar no comércio exterior. A promoção é da FIERGS/CIERGS e do Sebrae. Inscrições e informações em 
bit.ly/EventoPMEs.

O programa Startup Lab Hélice, realizado pela Secretaria de Inovação e Tecnologia do Estado, apoiado pela 
FIERGS, por meio do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), e com a coexe-
cução do Instituto Hélice, objetiva fortalecer o ecossistema empreendedor gaúcho. O foco é a inovação aberta e 
intensiva em conhecimento, promovendo a conexão entre grandes empresas e startups do Rio Grande do 
Sul e apresentando para o Estado um plano de retomada econômica. Sua primeira etapa é a ativação das 
grandes empresas e agentes locais de inovação nas regiões propostas pelo programa. Essa ativação se 
dará por meio de eventos, conforme calendário definido em oito regiões do Estado: em abril, com 
datas a definir, Produção e Norte, Vales e Sul. Em setembro, também ainda sem data definida, 
ocorrerão nas regiões Serra e Hortênsia, Central, Metropolitana e Litoral Norte, Fronteira 
Oeste e Campanha, Noroeste e Missões.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Abertas as inscrições para 
formação de futuras lideranças

Edital Gaúcho de Inovação 
para Indústria

Serviços do Sesi-RS e Senai-RS 
têm desconto no Dia do Consumidor

A 2ª edição do Ciclo Online de Formação de Liderança, promovido pelo 
Conselho de Futuras Lideranças (Conlider) da FIERGS e Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL-RS) está com inscrições abertas até 18 de março. O curso visa desenvolver 
futuras lideranças, com foco no associativismo sustentável e com capacidade 
de diálogo e pensamento crítico. Dirigidas a sócios de empresas, empreende-
dores ou quem almeja ocupar cargo de liderança em órgão público ou privado, 
as aulas acontecem em encontros virtuais, por meio da plataforma Zoom, às 
quartas-feiras, das 19h às 21h30min, de abril a setembro. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sesi, 
Senai, IEL e Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação, Ciên-
cia e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), está recebendo inscrições para seu segundo 
ciclo. O fomento busca promover a cultura da inovação e aumentar a 
competitividade da indústria gaúcha.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A partir de segunda-feira (15), os serviços Ginástica Laboral on Line 
e a Plataforma de Saúde Mental on line do Sesi terão desconto de 20%, 
e alguns serviços laboratoriais do Instituto Senai de Tecnologia em Ali-
mentos e Bebidas, de 25%, para novos contratos feitos até 31 de março 
de 2021. As promoções se devem ao movimento do Dia do Consumidor, 
comemorado este mês. A Ginástica Laboral on-Line e a Plataforma de 
Saúde Mental on-line foram alguns dos serviços do Sesi transformados 
em digitais no ano passado, como alternativa ao distanciamento social. A 

plataforma possibilita  consultas, na modalidade psicoterapia breve, feitas 
por computador, tablet ou celular e têm 50 minutos de duração e cada 
paciente pode ter até 12 sessões.

Os serviços em promoção do IST Alimentos e Bebidas estabelecem o prazo 
de validade dos produtos e o tempo em que o mesmo está apto e seguro para 
consumo. São eles: Shelf life em temperatura entre 6ºC-35°C,  Shelf life com di-
ferentes faixas de temperatura (Simulação de transporte) e Shelf life acelerado. 
Informações: 0800 051 8555

Curso para preparação de preposto

Diálogos para o Agora aborda 
a transformação cultural

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), em parceria com o Conselho de Relações 
do Trabalho (Contrab) da FIERGS, promove o curso Preparação de Prepostos 
para Audiências na Justiça do Trabalho, com início em 24 de março, com a Aula 
Magna. O objetivo é capacitar prepostos para a representação de empresas em 
audiências iniciais, de instrução, mediação e conciliação na Justiça do Trabalho. 
O programa, que segue até 26 de agosto, inclui cinco módulos teóricos com 
os temas Direito Processual do Trabalho, Papel do Preposto, Teoria e Solução 
de Conflitos, Direito Material do Trabalho e Noções de Cálculo para Mediação. 
Além disso, haverá acompanhamento de audiências da Justiça do Trabalho; 
Oficinas complementares, com temas como: Conciliação e Mediação - Orató-
ria; Mediação e Conciliação – Teoria e Método da Escola de Harvard, Cálculos 
trabalhistas e Simulações de audiências. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Transformação cultural: Uma jornada repleta de estratégia, liderança 
protagonista, adaptabilidade e colaboração é o tema da palestra de Daniel 
Martins Ely no Diálogos para o Agora que acontece de forma on-line no dia 18 
de março, às 15h, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS).  Inscrições: 
www.ielrs.org.br/evento/dialogos-para-o-agora-5a-edicao. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Programas de crédito são 
urgentes diante do aumento de 
medidas de isolamento

Núcleo de Acesso ao Crédito 
explica tudo sobre fluxo de caixa

Pronampe tem R$ 7,1 bilhões disponíveis para novas operações, sem necessidade de aporte 
do Tesouro. O programa foi encerrado em dezembro, mas precisa ser reaberto devido à segunda 
onda da pandemia.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Aqui está o que você precisa saber sobre o fluxo de caixa para ajudá-lo a criar um plano financeiro 
e manter o capital circulando pelo seu negócio

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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