
Nº 11
Ano XXVI

19 de março de 2021

www.fiergs.org.br

S . E . M . A . N . A

Índice de Confiança da indústria 
é abalado pela pandemia

Os desafios que micro e pequenas empresas
superam para alcançar o mercado internacional

Senai-RS e GM farão manutenção de respiradores

Inscrições prorrogadas para cursos técnicos

Aula Magna gratuita lança o curso 
para preparação de preposto

Feira de Talentos nacional 
entre 23 e 25 de março

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

Bancos Sociais da FIERGS são 
apresentados na Junta Comercial

FIERGS vê como positivo retorno 
ao sistema de cogestão

Elevação dos juros dá início a ciclo
de aperto monetário, diz FIERGS

Webinar mostra como organizar a 
capacidade produtiva para atender o mercado

Diálogos para o Agora enfoca 
a transformação da empresa
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O retorno ao sistema de cogestão que deve ser anunciado pelo Governo do Estado 
a partir do dia 22 de março, viabilizando a reabertura do comércio por decisão das 
prefeituras municipais, é visto como “salutar” para a economia gaúcha, de acordo com 
a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). “Com o comércio 
funcionando, as encomendas voltam, trazendo junto a indústria, que atualmente já 
nota uma redução nos pedidos em alguns setores”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, destacando ainda que os protocolos de segurança sanitária adotados ao 
longo dos últimos meses serão rigorosamente mantidos pela indústria e o comércio. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de 
aumentar a taxa de juros para 2,75%, na quarta-feira, reflete o início do ciclo 
de aperto monetário e a preocupação com a pressão inflacionária dos últimos 
meses, segundo a FIERGS. “O descasamento entre oferta e demanda se mostrou 
mais persistente do que esperado, por isso vemos uma escalada da inflação, 
provocada pelo aumento de custos. A elevação dos juros é a resposta para 
combatê-la, mas penaliza a atividade produtiva em um momento tão desa-
fiador”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O webinar Internacionalização para Micro e Pequenas Empresas de Ali-
mentos & Bebidas e Metalmecânico, na próxima quinta-feira (25), às 10h, tem 
como objetivo mostrar como organizar a capacidade produtiva para atender 
o mercado nacional e internacional. A promoção é da FIERGS, por meio do 
Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) e do Sebrae-RS. As duas entidades 
desenvolvem diferentes ações para estimular e capacitar empresas a crescerem 
e internacionalizarem suas operações.

O evento receberá empresários gaúchos para contar um pouco da trajetória 
no comércio exterior, como lidaram com o idioma, as técnicas comerciais, a 
cultura e demais partes fundamentais da gestão do comércio internacional. Os 
painelistas serão o diretor da Incocil, Marcus Jung, e o diretor administrativo 
e de Comex da Vinícola Arbugeri, Gustavo Arbugeri. Informações e inscrições 
em http://bit.ly/WebinarAEBMM.

O Diálogos para o Agora, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) 
nesta quinta-feira (18), teve como tema Transformação cultural: Uma jornada 
repleta de estratégia, liderança protagonista, adaptabilidade e colaboração, 
com palestra de Daniel Martins Ely, Chief Transformation Officer das Empresas 
Randon. Ele destacou os alicerces que as empresas devem ter para buscar 
alcançar a transformação digital: a inovação, a liderança e o desenho  admi-
nistrativo da empresa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com a deterioração, na visão dos empresários consultados pela pesquisa, 
tanto das condições atuais quanto das expectativas para os próximos seis 
meses, o Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) caiu 
8,7 pontos em março relativamente a fevereiro. Atingiu 54,1 pontos, conforme 
divulgado na terça-feira pela FIERGS, a segunda maior queda já apurada desde 
2010. Mas o índice manteve-se acima dos 50 pontos, mostrando que, apesar 
do recuo, ainda há confiança entre os empresários gaúchos do setor. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As experiências de empreendedores que superaram desafios e  ingressaram 
no disputado comércio exterior foram debatidas no evento on-line O Mercado 
Internacional para Micro e Pequenas Empresas, uma promoção da FIERGS e do 
Sebrae-RS, na terça-feira. O presidente da FIERGS e do Conselho Deliberativo 
do Sebrae-RS, Gilberto Porcello Petry, destacou que exportar requer conheci-
mento, preparação e planejamento estratégico. As duas entidades disponibi-
lizam ferramentas e meios para a melhoria dos negócios internacionais, como 
o programa Indústria Global, cujo foco é promover a internacionalização de 
pequenas empresas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A ação nacional realizada no ano passado de forma voluntária, entre o 
Senai e a GM volta a acontecer de forma regional este ano. Em 2020, o  Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)  e a General Motors consertaram 
119 respiradores no Rio Grande do Sul. Se juntam à ação o Governo do Estado 
e a empresa Novus, de Canoas. “Este é um momento de contribuição para o 
combate à pandemia”, afirmou o diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein. 
“É um esforço que o Sistema FIERGS vem fazendo com várias iniciativas a fim 
de diminuir o impacto social e econômico”, acrescentou. O Senai colocou em 
seu site (https://www.senairs.org.br/manutencao-de-respiradores-para-
-o-combate-ao-covid-19) uma plataforma para que instituições de saúde 
possam solicitar a manutenção de respiradores. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai-RS prorrogou as inscrições para cursos técnicos presenciais e se-
mipresenciais em várias regiões. São 400 vagas, sendo 100 presenciais e 300 
semipresenciais em 12 cidades do Estado, em áreas como Automação Industrial, 
Calçado, Mecânica, Química, Redes de Computadores entre outros.  Os cursos 
técnicos do Senai-RS têm a preferência de 95,8% das indústrias na hora de 
contratar, conforme o Sistema de Acompanhamento de Egressos da instituição.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma Aula Magna, no dia 24 de março, às 10h, fará o lançamento do curso 
Preparação de Prepostos para Audiências na Justiça do Trabalho, por meio da 
plataforma Zoom. No encontro, com o desembargador do TRT4 Francisco Rossal 
de Araújo, mediado pelo coordenador do Conselho de Relações do Trabalho da 
FIERGS, Guilherme Scozziero, serão abordados os tipos de conflitos que podem 
ser resolvidos, a diferença entre conciliação e mediação, acesso à Justiça, quem 
são os operadores do Direito, mediação e conciliação no Direito do Trabalho, 
além de uma breve introdução sobre jurisdição.

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

Até 31 de março,  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 Alimentos e Bebidas, de 
25%, para novos contratos. 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 pas-
sado, 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 diferentes faixas de temperatura (Simulação de transporte) 
e Shelf life acelerado.

Informações: 0800 051 8555.

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais (FGBS) da FIERGS participou, 
na segunda-feira, de apresentação on-line no Plenário da Junta Comercial, 
Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS). Durante a videocon-
ferência, o diretor superintendente da FGBS, Paulo Renê Bernhard, mostrou 
o funcionamento dos Bancos Sociais e convidou a direção da JucisRS, 

composta pela presidente Lauren de Vargas Momback e o vice-presidente 
Sauro Martinelli, a fazer uma parceria com o objetivo de arrecadar doações. 
Paulo Renê também destacou o conceito de economia circular adotado 
pelos Bancos Sociais, o qual visa minimizar a exploração e descarte dos 
recursos, passando a aproveitá-los em um novo ciclo.

Formação de Liderança 
começa em abril

IEL promove educação 
executiva on-line

Edital Gaúcho de Inovação para 
Indústria recebe inscrições

"Bê-á-bá Digital" orienta idosos 
no uso de ferramentas digitais

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 o dia 25 de março. O curso, que no ano 
passado teve mais de 100 inscritos, visa desenvolver futuras lideranças, com 
foco no associativismo sustentável e com capacidade de diálogo e pensamen-
to crítico. Dirigidas a sócios de empresas, empreendedores 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. A aula inaugural será dia 14 de abril e o curso segue até setem-
bro. Informações e inscrições: (51) 3347-8960, Whatsapp - (51)  99389-9832 /  
E-mail - conlider@fiergs.org.br. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Euvaldo Lodi promove oito cursos on-line pela nova plataforma 
de Educação Executiva lançada em fevereiro. A ferramenta oferece serviços 
para equipes e indivíduos que desejam aperfeiçoar o desempenho no mer-
cado empresarial. A primeira iniciativa é a série de cursos on-line ao vivo, que 
começa dia 29 de março, às 19h, com Ferramentais Essenciais na gestão de 
pessoas. As quatro aulas, ministradas pela psicóloga Andrea Krug, vão ensinar 
formas básicas para saber selecionar, comunicar e dar feedback. O objetivo é 
contribuir para o aprimoramento da gestão de pessoas.

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, Ciência 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

Uma cartilha produzida por aluna da Universidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), em parceria com o Banco de Alimentos 
de Porto Alegre e o Conselho Municipal do Idoso (Comui) será distribuída 
a idosos da capital gaúcha para auxiliá-los no uso de ferramentas digitais, 
superando o distanciamento provocado pela pandemia de Covid-19. 
Intitulada "Bê-á-bá Digital", a obra é decorrente do trabalho de conclusão 
de curso de graduação em Biomedicina da estudante Giovana Diniz de 
Oliveira Bonetti, sob a orientação da professora Claudia Giuliano Bica, e 
foi publicada recentemente na Editora da FCSPA.

O material impresso será distribuído gratuitamente pelo Banco de Ali-
mentos de Porto Alegre a grupos de convivência de idosos registrados no 
Conselho Municipal do Idoso, Fundação de Assistência Social e Cidadania 
(Fasc), grupos organizados em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e idosos 
ligados à Secretaria Municipal de Esportes. A distribuição também deverá ser 

feita a outros gru-
pos de convivên-
cia da cidade e al-
guns exemplares 
para bibliotecas 
de Instituições 
de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPIs).

A cartilha, financiada pelo Fundo Municipal do Idoso, é constituída 
de um passo a passo em linguagem e formato acessível, orientando o uso 
de ferramentas virtuais. Também participam da autoria da cartilha Eleonora 
Kehles Spinato, do Conselho Municipal do Idoso, e a presidente do Grupo 
Longevidade Viva a Vida Cristina Padilha Lemos. A cartilha pode ser baixada 
gratuitamente na página da Editora da UFCSPA ou no link bit.ly/cartilhabeaba.

Lei do gás

Geração de empregos

A aprovação do Projeto de Lei nº 4.476/2020 pela Câmara dos Deputados, na terça-feira, é um 
importante passo para a abertura do mercado de gás natural no país e uma das grandes apostas do 
setor produtivo para apoiar a retomada do crescimento econômico, com geração de emprego e renda.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, da CNI, aponta que 41% dos brasileiros consideram 
que a geração de empregos deve ser a prioridade do governo para 2021. A melhora dos serviços 
de saúde recebeu 39% das menções.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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