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Governos estaduais não podem se beneficiar da guerra
O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do
Sul, Gilberto Porcello Petry, disse hoje que a composição tributária sobre
os combustíveis precisa ser alterada, pois na forma como está “quanto
maior o preço, mais os Estados arrecadam”. Assim, os governos estaduais
estariam se beneficiando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia em função
da drástica elevação dos produtos a partir de hoje.
Petry propõe um ICMS – que é o imposto estadual – fixo com base no
valor resultante da incidência praticada antes do início da guerra. Assim,
haverá um amortecimento dos preços finais aos consumidores.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Arrecadação de impostos permite
redução de 50% no IPI, diz FIERGS
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) enviou cumprimentos
ao ministro da Economia, Paulo Roberto Guedes, pela decisão de reduzir o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), com repercussão positiva, incluindo as receitas estaduais e
municipais que serão compensadas por uma maior dinâmica das economias locais. Na mesma
correspondência, o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, pondera que no contexto
tributário, ainda há margem para uma maior redução do IPI além dos atuais 25%, especialmente
em função do volume histórico de arrecadação de impostos da União verificado em 2021 sobre
o ano anterior. Nesse comparativo, o imposto que onera exclusivamente o setor industrial no
Brasil propiciou uma receita 18,9% acima da inflação do período. “Existe espaço para um corte
de 50% no IPI, elevando os efeitos altamente positivos que essa primeira redução propicia, com
impacto importante na diminuição da inflação”, enfatiza Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Presidente Gilberto Porcello Petry é homenageado na Expodireto

Foto: Joel Vargas

Com foco em tecnologia e inovação, foi aberta oficialmente nessa
segunda-feira, a Expodireto Cotrijal, na cidade de Não-Me-Toque, no
norte do Estado. O evento acontece pela primeira vez de forma híbrida,
com foco na estiagem que atinge a região Sul do Brasil. “A expectativa é
muito grande. Vocês estão vendo aqui a presença maciça de autoridades
a nível nacional, internacional e estadual. Isso é um termômetro do que
vai acontecer”, destacou o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César
Mânica. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande
do Sul, Gilberto Porcello Petry, esteve na abertura. Na noite anterior ele
foi homenageado na cerimônia de premiação do Troféu Brasil Expodireto
2022 como Liderança Empresarial (foto).
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Azerbaijão tem oportunidades para a indústria gaúcha

Foto: Dudu Leal

O embaixador do Azerbaijão no Brasil, Elkhan Polukh Oglu Polukhov,
se reuniu nessa quarta-feira com o presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry, na FIERGS. A visita
teve como objetivo prospectar oportunidades para estreitar as relações
comerciais que vem se intensificando ao longo da última década, quando
foi instalada a embaixada do país no Brasil, em 2012. Tendo os fertilizantes
como principal produto exportado para o Brasil e o Rio Grande do Sul, o
país se mostra um parceiro importante neste momento devido à guerra
entre Rússia e Ucrânia.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Impactos da nova onda da Covid e influenza
atingiram nove em cada dez indústrias no RS
Praticamente nove em cada dez empresas gaúchas (87,2%) sofreram impactos
da nova onda de Covid-19 e influenza no primeiro bimestre de 2022. Os principais problemas foram o aumento de custos e da incerteza, ambos assinalados
por pouco mais da metade dos empresários: 52,0% e 51,6%, respectivamente.
A queda da produção (48,1% das empresas) e o atraso nos prazos de entrega
(46,6%) também foram consequências relevantes nas empresas. Apenas 12,8%
das indústrias não sofreram impactos da nova onda da covid-19 e influenza nos
primeiros dois meses do ano.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

“Mulheres na Indústria” debate o papel feminino
nas empresas e no associativismo

Foto: Dudu Leal

Quatro mulheres representantes da indústria e do associativismo do
Rio Grande do Sul e de outros Estados compartilharam suas experiências
na live “Mulheres na Indústria”, realizada pela Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), nessa terça-feira.
A vice-presidente do CIERGS, Maristela Cusin Longhi; a presidente da
Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini; a integrante do Conselho de Futuras Lideranças (Conlider) da FIERGS,
Stephania Portella; e a presidente do Sindipan-RS, Carla Carnevali Gomes,
participaram da iniciativa em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Senai inaugura estrutura ampliada em Santa Cruz do Sul

Foto: Dudu Leal

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) ampliou a
sua estrutura em Santa Cruz do Sul. O Centro de Formação Profissional
Carlos Tannhauser passou por uma reformulação envolvendo conceitos
de flexibilidade, sustentabilidade e acessibilidade, além da construção de
um novo prédio que acrescentou cerca de 770 m² ao espaço já existente.
“Eventos como este são importantes, pois permitem mostrar uma das razões
que motivam o trabalho da FIERGS, que é cuidar do futuro da indústria
gaúcha, qualificando o trabalhador, gerando oportunidades e renda,
portanto, viabilizando o desenvolvimento econômico e social”, lembrou
o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry, na cerimônia de inauguração, realizada
na manhã dessa quinta-feira.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi-RS e Senai-RS são destaque no Congresso de Inovação

Foto: Amanda Maia

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) estiveram representados no World Trade
Center, em São Paulo, nos dias 9 e 10 de março, para o 9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. O Sesi-RS contou com a participação das
equipes: BahTech, da Escola Sesi Albino Marques Gomes, de Gravataí; e a
TchêStorm, da Escola Sesi Arthur Aluízio Daudt, de Sapucaia do Sul, na First
Tech Challenge (FTC). Uma competição de robótica no qual os estudantes,
acompanhados de seus técnicos, projetam, constroem, programam e
pilotam um robô de até 19kg. Já o Senai-RS marcou presença com cinco
cases inovadores, entre os 20 selecionados para o evento. Durante os
dois dias de congresso, as iniciativas receberam destaque através da sua
exposição e apresentação.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Teatro do Sesi inicia comemorações dos 25 anos
O Teatro do Sesi recebe na próxima semana o primeiro evento que
abre as comemorações de seus 25 anos. Trata-se do espetáculo Cura, de
Deborah Colker, que acontece de 17 a 20 de março e que marca também
a retomada de público em eventos culturais no espaço.
Deborah Colker dedicou seu tempo, nos últimos anos, a buscar
uma cura. No caso, uma solução para a doença genética que seu neto
tem, a epidermólise bolhosa. Dessa angústia pessoal nasceu o novo
trabalho da Cia. Deborah Colker, um espetáculo que vai muito além
do aspecto autobiográfico. “Cura” trata de ciência, fé, da luta para

superar e aceitar nossos limites, do enfrentamento da discriminação
e do preconceito. A dramaturgia é do rabino Nilton Bonder e a trilha
original é de Carlinhos Brown.
SESI ARTE E CULTURA
Com a volta de espetáculos ao Teatro do Sesi, retorna também o Sesi
Arte e Cultura que disponibiliza ingressos gratuitos a trabalhadores de
indústrias e alunos da Educação de Jovens e Adultos do Sesi.
A iniciativa terá lugares nos dias 17, 18 e 20 de março.

Alunos do IST em Calçados e Logística Industrial
participam da 45ª Fimec

Foto: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) esteve
na 45ª edição da Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos,
Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes
(Fimec), realizada de 8 a 10 de março, na Fenac, em Novo Hamburgo.
Além da Fábrica Conceito, que teve a participação de 75 alunos do curso
de Aprendizagem Confeccionador de Calçados, do Instituto Senai de
Tecnologia (IST) em Calçado e Logística Industrial, de Novo Hamburgo,
foram apresentadas as novidades dos institutos Senai de Inovação e
Tecnologia.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Curso de Cipa é atualizado e tem inscrições abertas
O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) lançou esta semana o curso NR5 – Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes, com as atualizações exigidas pela portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e Previdência (Portaria/MTP nº422), e que começou
a valer em janeiro de 2022.
O curso do Sesi-RS, teve seu formato modernizado, resultando em uma linguagem
mais leve, disruptiva e inovadora, proporcionando uma aprendizagem mais ativa.
Estruturado em formato de storytelling, com personagens e cenários concebidos
especialmente para ele, o curso tem diversidade de recursos que enriquecem a
experiência de aprendizagem, como por exemplo: narrações, vídeos, infográficos,
interações, podcast, dentre outros, contribuindo para que o estudo de uma Legislação
se torne leve, atrativa e melhor assimilada.
Informações pelo fone 0800 051 8555 ou pelo site https://www.sesirs.org.br/
servicos/nr05-comissao-interna-de-prevencao-de-acidentes-cipa

Road Show Huawei Solar chega ao RS com curso
gratuito sobre instalação de sistemas fotovoltaicos
A unidade móvel Road Show Huawei Solar, projeto da Associação
Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) em parceria com a Huawei e
apoio de outras empresas do mercado de energia solar, está levando
curso gratuito sobre instalação de sistemas fotovoltaicos (energia solar)
aos principais estados do Brasil. Em 2021, de abril a dezembro, foram
visitadas 49 cidades em 17 estados, capacitando mais de 1.900 pessoas.
No Rio Grande do Sul, o Road Show está rodando o Estado com apoio
do Senai-RS. Após Caxias do Sul, onde esteve no Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica e em Esteio, no Instituto Senai de Tecnologia
em Petróleo, Gás e Energia, esteve esta semana, a unidade móvel vai a
Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Prefeito de Montenegro visita os Bancos Sociais da FIERGS
O prefeito de Montenegro, Gustavo Zanatta, esteve esta semana nos
Bancos Sociais da FIERGS para conhecer as instalações e buscar apoio e
parceria para implantação da metodologia desenvolvida pelos Bancos de
Alimentos no município. Os Bancos Sociais já beneficiaram várias entidades
de Montenegro. O Banco de Livros, por exemplo, por meio do Projeto Passaporte para o Futuro, instalou a sala de leitura na Penitenciária Modulada
de Montenegro, e já doou cerca de 6 mil publicações.
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NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
A FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho, e a Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind), promovem o Seminário Negociações
Coletivas 2022, na terça-feira, dia 15, a partir das 13h30min. O evento é híbrido. Inscrições: negociacoes2022.eventize.com.br

OPORTUNIDADES
Em 16 de março, às 14h, será realizado o Encontro de oportunidades – CEEE Equatorial, na sede da FIERGS (salas D3 – 30). Promovido pelo Conselho
de Articulação Sindical e Empresarial (Conase) e Conselho de Infraestrutura, o evento tem como objetivo identificar fornecedores para os futuros
investimentos da empresa. Inscrições e informações: bityli.com/ceeeequatorial

INCENTIVO FISCAL
Fruição Condicionada dos Créditos Presumidos - o impacto para a indústria gaúcha - é o evento promovido pelo Conselho Técnico de Assuntos Tributários,
Legais e Cíveis (Contec) e pela Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind), dia 17 de março, a partir das 10h, pelo canal da FIERGS no You Tube. O
objetivo é explicar a nova sistemática do incentivo fiscal.

Conheça

os

Setores

da I ndústria

- indústria brasileira do fumo
- indústria brasileira de farmoquímicos e produtos farmacêuticos
Notícias e matérias especiais da CNI
estão mensalmente na revista on-line
Indústria Brasileira.

- indústria brasileira de couro e calçados

CLIQUE NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:

CLIQUE AQUI

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

