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Estado da Georgia oferece 
oportunidades a empresas brasileiras

Projeto de alunas do Sesi
é premiado na Febrace

Contribuição dos sindicatos nas 
relações de trabalho é destaque em seminário

Caminhos que contribuem 
para a competitividade da indústria

Senai doa mais de 
400 cilindros de oxigênio

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

Destinado a representantes de empresas e de sindicatos, o Seminário de 
Negociações Coletivas 2021 foi realizado, nessa terça-feira, de forma híbrida, 
com parte dos participantes na sede da FIERGS, no estúdio de transmissão, 
asseguradas todas as medidas de segurança sanitária, e parte acompanhando 
de forma on-line. Promovido pelo Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), 
com apoio da Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind), o evento orientou 
para que as negociações coletivas se tornem instrumento de adequações e de 
flexibilidade no trabalho, de redução de conflitos, aumento de produtividade 
e alcance de competitividade. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Empresas de diferentes portes e áreas de atuação podem participar do 
evento Impulsionando a Indústria Gaúcha: descubra como competir nos novos 
tempos, que será realizado em quatro etapas nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio, 
entre 16h e 17h30min. On-line e gratuito, o objetivo é debater caminhos que 
contribuam para a competitividade da indústria do Rio Grande do Sul e como 
a indústria se redesenhou e ainda está se adaptando às novas necessidades 
para se manter competitiva.

O Impulsionando  a Indústria Gaúcha ocorre em substituição ao tradicional 
Seminário da Pequena e Média Indústria, promovido ao longo dos últimos anos 
pela FIERGS, por meio do Conselho de Pequena e Média Indústria (Copemi), 
que promove o evento, juntamente com o Instituto Euvaldo lodi (IEL-RS). 
Informações: Fone: (51) 3347-8508.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) devolverá à empresa White 
Martins 403 cilindros de oxigênio industrial para doação a hospitais que eram usados 
em suas unidades. A ação está sendo realizada nacionalmente e tem como objetivo 
contribuir para amenizar a falta do equipamento em hospitais do País, devido à grande 
procura para o tratamento contra o coronavírus. Este é mais uma iniciativa do Sistema 
FIERGS para o combate à pandemia.

AGENDA

NR1
O Sesi-RS promove, na próxima terça-feira (6), uma live sobre as mudanças na NR1 e o novo Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), que entra 
em vigor em 1º de agosto de 2021. A palestra será realizada às 16h e busca orientar e esclarecer dúvidas sobre o impacto das mudanças nas indústrias. 
A transmissão será pelo canal do Sesi-RS no You Tube.

CAPACITAÇÕES DO CIN
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), tem a agenda de cursos de capacitação definida até o mês de outubro: 7 e 8 de abril 
– Negociação internacional, 27 e 28 de abril – Exportação na prática, 5 e 6 de maio – Benefícios e aspectos fiscais na exportação, 26 e 27 de maio – 
Contratos internacionais. A partir de junho, ainda sem datas definidas, ocorrem os cursos Carta de crédito e Logística internacional (junho), Formação 
de preço e DU-E (julho), Duimp e Despacho aduaneiro na importação e exportação (agosto), E-commerce internacional e Planejamento de vendas 
internacional (setembro), Custos pertinentes à importação e Marketing internacional (outubro). Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br.

FRETE RODOVIÁRIO
A contratação do frete pela indústria – obrigações e cuidados no uso do frete rodoviário é o tema da live que ocorre em 7 de abril, às 16h. Entre os temas 
a serem tratados pelo palestrante, o consultor do Setcergs e Fetransul Fernando Bortolon Massignan, estão tabelamento do frete, MDF-e, vale pedágio e 
Ciot. A organização é da FIERGS, por meio dos Conselhos da Pequena e Média Indústria e de Infraestrutura, com apoio da Unidade de Desenvolvimento 
Sindical (Unisind). Informações: copemi@fiergs.org.br. 

Processos de exportação e de captação de investidores com o estado da 
Georgia (EUA) foram alguns dos temas tratados no webinar “O seu negócio na 
Georgia, Estados Unidos”, realizado pelas Federações das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, na quarta-feira. Atualmente, 
cerca de 40 empresas brasileiras atuam na Georgia, gerando 10 mil postos 
de trabalho, sendo 1,4 mil deles vinculados a companhias da Região Sul do 
Brasil, país que, em 2019, alcançou um fluxo comercial de US$ 2,4 bilhões com 
o estado americano.

O evento contou com 290 participantes, que ouviram representantes da 
FIERGS, Fiep e Fiesc, além do escritório de representação da Georgia no Brasil, 
compartilhar experiências e boas práticas para as empresas brasileiras que têm 
interesse em internacionalizar suas operações para os Estados Unidos. Os casos 
da Carnegie Brasil e da CZM Foundation foram apresentados como exemplos 
de iniciativas bem-sucedidas naquele país.

Com 10 milhões de habitantes, Georgia é considerado o estado número 
1 para os negócios nos EUA. O governo local oferece alguns benefícios para 

As alunas da Escola Sesi de Ensino Médio de Sapucaia do Sul Mariana Cor-
rente Feijó e Josyane Cardozo dos Santos tiveram o seu projeto "A inovação no 
mercado de óculos a partir da elaboração de armações com fibras vegetais e 
materiais reciclados" destacado na 19ª Feira Brasileira de Ciência e Engenharia 
(Febrace), que aconteceu de forma on-line na última semana. Elas receberam os 
prêmios Anna Frida Hoffmann (do Grupo de Estudos de Gênero da Poli-USP), da 
Associação dos Engenheiros Politécnicos e da Revista InCiência, onde poderão 
publicar um artigo sobre o projeto.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Edital Gaúcho de Inovação
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 Es-
tado 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. Para participar do segundo ciclo, 
as ideias podem ser  inscritas até o dia 25 de abril através do site www.egii.com.br.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Agenda Internacional da Indústria
A CNI apresentou, na terça-feira, a Agenda Internacional da Indústria 2021. O documento, lançado 
em evento virtual, reúne 111 ações distribuídas em quatro eixos de atuação: política comercial; ser-
viços de apoio à internacionalização; ações em mercados estratégicos, e cooperação internacional.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Num mundo em constante mudança, 

projetos inovadores em educação,  

saúde e segurança no trabalho ajudam  

a promover uma verdadeira transformação 

na indústria e na vida dos trabalhadores.  

E, para garantir que, no presente,  

profissionais da indústria brasileira estejam 

com um pé no futuro, o SESI conta com 

nove Centros de Inovação que desenvolvem 

as mais avançadas tecnologias, que 

beneficiam milhares de trabalhadores.  

É bom para o Brasil. É bom para todos.  

É bom para você.

INVESTIR  
EM EDUCAÇÃO 
DEIXA O  
FUTURO CADA 
VEZ MAIS 
SEGURO.

O SESI está construindo hoje  

o futuro do trabalho.

#pelofuturodotrabalho

#ofuturodatrabalho

Saiba mais em www.sempresesisenai.com.br

/SESINacional  /sesi  /sesi-nacional
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DEFESA ▶ Abertura unilateral do comércio brasileiro provoca danos e preocupa empresários
INOVAÇÃO  ▶ Soumitra Dutta sugere que setor privado seja mais ouvido pelo governo
ROBÓTICA ▶ Como será o primeiro torneio online SESI FIRST LEGO League

Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 6  nº 53

março 21

Indústria
Brasileira

▼ ENTREVISTAS 
Arthur Lira e Rodrigo Pacheco,
presidentes da Câmara e do Senado

Impostos altos e complexos fazem da
reforma tributária uma das prioridades

da Agenda Legislativa da Indústria em 2021

Quem vai domá-lo?

Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 
Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

os investidores, como créditos fiscais de emprego e crédito de imposto 
portuário. Possui também um programa de incentivo com subsídio para 
aquisição de terra e construção civil e também redução do imposto sobre 
propriedade.

Cursos técnicos têm inscrições prorrogadas

Sesi promove projeto de 
Saúde Mental em Panambi

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) prorrogou as 
inscrições para cursos técnicos presenciais e semipresenciais 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 Siste-
ma de Acompanhamento de Egressos da instituição. Mais informações site  
www.cursostecnicossenairs.com.br ou pelo telefone 0800 0518555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) desenvolve, em parceria com a 
Prefeitura Municipal e as empresas Bruning, Cotripal, Focking, Kepler Wever 
e Saur, o Projeto Saúde Mental Panambi. A intenção é elaborar um programa 
de atenção à saúde mental do município, contribuindo desta forma para o 
fortalecimento da rede de saúde e bem-estar junto à população. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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