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A SOCIEDADE GAÚCHA TEM PRESSA

Aumento do comércio entre países da América Latina e do 
Caribe depende da redução da burocracia aduaneira

Guatemala quer aumentar corrente comercial com o Estado

Trabalho do Sesi-RS  
em exposição no 
Congresso Nacional

Campanha de vacinação contra a 
gripe 2019 tem adesão prorrogada até 13 de abril

Terceira edição do Sábado Solidário é neste sábado

Fintechs são alternativa de crédito para indústrias

Feira de Hannover termina com boas
perspectivas para o Rio Grande do Sul

IDI-RS recupera perdas 
do primeiro mês do ano

Processo de modernização do setor de gás natural
no País será discutido em evento na FIERGS

Russos participam de 
treinamento no Senai-RS

Especialistas abordam alimentação e 
saúde no Fórum Sesi de Nutrição 

Acreditação dos laboratórios de análises 
ambientais é debatida em Encontro Técnico

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

AGENDA

eSOCIAL
“eSocial – Desmistificando os eventos de SST” é o tema do curso que será realizado em 25 de abril, no Sesi de Novo Hamburgo (Rua Guia Lopes, 3146). 
Legislação Trabalhista, Previdenciárias e Normas Regulamentares também serão tratadas no evento, que começa às 13h30min. Informações: 0800 51 8555 

MISSÃO AO CHILE
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), prepara uma missão empresarial ao Chile, juntamente com a Sofofa, a Sociedade de 
Fomento Fabril daquele país. Será entre os dias 3 e 7 de junho, em Santiago. O objetivo é promover aproximação entre empresas e entidades gaúchas 
e chilenas. Na ocasião, os participantes acompanharão o seminário Oportunidades de Negócios , rodadas de negócios e visitas técnicas. Informações: 
(51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br.

A sociedade gaúcha tem pressa em relação 
à aprovação de reformas que recoloquem o Rio 
Grande do Sul no caminho do desenvolvimento 
sustentado.

Qualquer atraso nesta agenda, além de adiar 
as mudanças, frustra as expectativas da maioria 
da população que elegeu o atual Governo do 
Estado, justamente, para promover as reformas, 
e que foram amplamente debatidas durante o 
período eleitoral de 2018.

Entre elas, a prioridade está na diminuição 
do tamanho da máquina estatal, através do pro-
cesso de privatizações, concessões, e parcerias 
público-privadas, que ajudará no combate ao 
déficit estatal, e a indispensável adesão do Rio 
Grande do Sul ao Plano de Recuperação Fiscal 
do Governo Federal.

Neste sentido, a Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul apoia a PEC 272/2019 

que dispensa a realização de consulta plebisci-
tária para a venda, alienação ou transferência 
de controle acionário da CEEE, da Companhia 
Riograndense de Mineração (CRM) e da Sulgás.

Não é mais aceitável, do ponto de vista da 
responsável gestão financeira, destinar verbas 
do erário público para reduzir o prejuízo de 
empresas estatais que, ao longo dos anos, não 
conseguiram equilibrar minimamente suas 
receitas e despesas. 

A CEEE, com um patrimônio líquido negativo 
de R$ 2 bilhões, passivo trabalhista de R$ 793 
milhões e a necessidade de aporte de recursos 
de R$ 2,1 bilhões até 2020 para não perder a 
concessão, acumula uma dívida de ICMS superior 
a R$ 1 bilhão. 

A Companhia Riograndense de Mineração 
(CRM) tem, por sua vez, somente uma empresa 
federal como cliente, que também enfrenta 

problemas financeiros, que reduziu o contrato 
com a estatal gaúcha em 60%. 

A Sulgás, em 22 anos, consegue fornecer 
apenas para Porto Alegre e Caxias do Sul, por falta 
de investimentos, sendo necessário um aporte de 
R$ 1,8 bilhão para a empresa atingir suas metas 
até 2030, recursos de que o Estado não dispõe.

Assim, a aprovação da PEC 272, encaminhada 
há mais de 40 dias para a Assembleia Legislativa, 
deverá destravar o processo das reformas aguar-
dadas por todos os segmentos da população 
gaúcha, na mesma linha do programa de parcerias 
para estimular concessões e PPPs, recentemente 
lançado no Palácio Piratini, e que igualmente deve 
ser aplaudido e apoiado por todos nós.

Gilberto Porcello Petry
presidente da FIERGS.

A adesão dos países latino-americanos e caribenhos ao ATA Carnet é 
decisiva para a facilitação e a ampliação do comércio regional. Atualmente, 
Brasil, México e o Chile são os únicos países da região que aderiram à con-
venção internacional do ATA Carnet, documento aduaneiro que simplifica 
e acelera o desembaraço de importações e exportações temporárias, 
como a remessa de produtos para exibição em feiras e exposições, amos-
tras para eventuais compradores no exterior, brindes ou equipamentos 
profissionais e esportivos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Guatemala deseja intensificar suas relações comerciais com o Bra-
sil, e o Estado é importante parceiro nesse contexto. Por isso, a ministra 
conselheira da embaixada do país, Lissette Ordoñez Saenz, esteve nesta 
quarta-feira (3), na FIERGS. Recebida pelo presidente em exercício do 
Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS) Carlos 
Alexandre Geyer, Lissette agradeceu a chance de mostrar um pouco 
do seu país. “Países pequenos podem fazer grandes negócios”, disse. Já 
Geyer destacou que é importante buscar conhecimento e intercâmbio 
para oportunidades. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os visitantes e o público interno do Congresso Nacional, em Brasília, 
podem conhecer, até 12 de abril, a exposição Sesi Senai Pelo Futuro do 
Trabalho, montada no Salão Negro. A mostra apresenta produtos inovado-
res desenvolvidos em escolas e centros tecnológicos do Serviço Social da 
Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). 
As instituições, que foram fundamentais na industrialização do Brasil nos 
anos 1940, têm agora a missão de formar os profissionais que vão inserir 
o país na Indústria 4.0.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A campanha de vacinação do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
contra a gripe 2019 teve a adesão prorrogada até 13 de abril pelo site 
www.sesirs.org.br/campanhavacinacao. A meta deste ano é atingir 200 
mil pessoas. Este ano, a campanha ganhou o reforço de três unidades 
móveis, que atendem às normas técnicas e sanitárias dentro dos padrões 
de biossegurança e serão usadas para aumentar a capilaridade de atuação 
no Estado e ter a mobilidade facilitada no ambiente fabril. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A terceira edição da Campanha “Sábado Solidário” de 2019 ocorre neste 
sábado, 6 de abril, envolvendo centenas de voluntários nos supermer-
cados gaúchos. O Sábado Solidário é realizado mensalmente pela Rede 
de Bancos de Alimentos da FIERGS, em cerca de 20 cidades do Estado. 
Os alimentos arrecadados são destinados a 873 entidades previamente 
cadastradas (escolas infantis, asilos, associações comunitárias, casas de 
excepcionais, entre outras).

A campanha conta com a parceria da Associação Gaúcha de Supermer-
cados (Agas) e mais de cem supermercados no Estado. Em Porto Alegre, 
participam 20 lojas, que abrem as suas portas para que os voluntários re-
cebam as doações. Na capital gaúcha, a logística dos alimentos é realizada 
pelas transportadoras associadas ao Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (SETCERGS), entidade 
responsável pelo gerenciamento logístico do Banco de Alimentos. 

Alternativas aos bancos tradicionais na oferta de crédito e outros 
serviços financeiros, as fintechs vêm se consolidando no Brasil. Hoje, 
o País tem a maior concentração de empresas dessa modalidade da 
América Latina, com 485 instituições em funcionamento – em 2015, 
eram apenas 54, segundo dados da Associação Brasileira de Fintechs 
(ABFintechs). Trata-se de um mercado promissor que poderá movimentar 
US$ 24 bilhões nos próximos anos. Para debater o tema e aproximar os 
industriais dessa modalidade de crédito, a Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Núcleo 
de Acesso ao Crédito (NAC) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), realizou 
o seminário Fintechs: Oportunidade de Crédito para as Indústrias, nesta 
quarta-feira (3), na sede da entidade. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Desempenho Industrial do RS (IDI-RS), divulgado nesta 
quarta-feira (3) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), cresceu 1% em fevereiro, na comparação com janeiro 
de 2019, na série com ajuste sazonal, o que recupera a perda ocorrida 
no primeiro mês do ano, agora revisada de -1% para -0,4%. Parte da 
influência para o resultado positivo se deu pelo maior número de dias 
úteis do que o normal no mês, devido ao carnaval em março. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Para discutir o processo de modernização do setor de gás natural e 
o andamento das propostas em tramitação no Congresso Nacional, a 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por 
meio do Conselho de Infraestrutura (Coinfra), e a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), promovem o evento Gás Natural: preços competitivos 
e disponibilidade. Será em 15 de abril, às 9h, e voltado a representantes 
de empresas industriais, governo e demais agentes do setor. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dois competidores russos, Fedor Shadrin e Ekaterina Sbrodova, par-
ticiparam de um simulado em Tecnologia de Mídia Impressa com a aluna 
do Senai-RS, Andressa Baptista, representante brasileira nesta ocupação 
na WorldSkills Kazan 2019. A simulação foi realizada esta semana no Senai 
Artes Gráficas, em Porto Alegre, onde os dois alunos estão em treinamento 
especial por um mês.  “Como a competição será na Rússia, eles buscam 
uma formação especial em cada uma das ocupações”, explica o instrutor 
paulista Otávio Capana.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Artigo publicado no jornal Zero Hora no dia 2 de abril de 2019.

Ao longo dessa semana, uma comitiva de 30 empresas brasileiras, 15 
delas gaúchas, liderada pelo presidente da FIERGS e vice-presidente da 
CNI, Gilberto Porcello Petry, participou da Feira de Hannover, na Alemanha. 
Durante o evento, além de acompanhar a maior feira industrial do mundo, 
que contou com 75 países e 6,5 mil expositores, e terminou nesta sexta-
-feira tendo recebido 215 mil visitantes, Petry participou de agenda com 
empresários da Alemanha e dos Emirados Árabes Unidos. Negociou sobre 
a possibilidade de o Rio Grande do Sul receber uma unidade do grupo 
alemão Pepperl+Fuchs, que atua no segmento de proteção elétrica contra 
explosão e sensores tecnológicos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Leia as outras notícias sobre Hannover nos links abaixo:

• Grupo alemão se reúne com presidente da FIERGS e  

analisa possibilidade de atuar no Rio Grande do Sul

• Petry negocia a realização de evento global da indústria na FIERGS

• Feira de Hannover abre com destaque para a economia digital  

e à colaboração entre países

• FIERGS lidera missão empresarial à Feira de Hannover
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O Conselho de Meio Ambiente da FIERGS e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-RS) promovem Encontro Técnico sobre 
a Portaria Fepam nº 29/2017, no dia 10 de abril, às 13h30min, na sede 
da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. O evento abordará as 
exigências de acreditação ou reconhecimento para os laboratórios de 
análises ambientais. As inscrições são gratuitas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Boa alimentação e saúde estão intimamente ligadas. Dietas desregradas 
são, atualmente, responsáveis por uma em cada cinco mortes no mundo, 
segundo um novo estudo do Instituto de Medição e Avaliação da Saúde 
da Universidade de Washington divulgado nesta semana. Atento sobre a 
importância de debater o tema dentro das indústrias, o Sesi-RS realiza na 
terça-feira(9) a segunda edição do Fórum Sesi de Nutrição. Especialistas vão 
tratar temas como a importância da microbiota intestinal para o organismo 
e o sono como fator de relevante impacto na saúde dos trabalhadores.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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