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Pesquisa entre empresários gaúchos indica
a necessidade urgente da Reforma Tributária

Confiança do industrial gaúcho continua alta, 
mas registra forte queda

Secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura 
recebe Agenda da Indústria Gaúcha

Criadores do eSocial tiram dúvidas de empresas

EJA terá aula magna

Experiências rumo à indústria 4.0

Frente Parlamentar da Indústria Gaúcha 
é lançada na FIERGS

Fundo de US$ 4,3 bilhões dos Emirados Árabes
quer investir no Rio Grande do Sul

Especialistas avaliam que abertura do mercado 
de gás natural torna setor mais competitivo

Petry se reúne com industriais de Pelotas

Ações do Sesi-RS 
marcam o Abril Verde

Sesi-RS promove mais uma 
edição do Dia da Leitura
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AGENDA

CRÉDITO A EMPRESAS
Empresas poderão conhecer linhas de crédito disponíveis no mercado e se conectar com instituições financeiras durante a Sessão de Crédito e Negócios, 
que será em 23 de abril, às 13h30min, na FIERGS. A realização é da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, por meio do Núcleo de Acesso ao 
Crédito, e do Sebrae-RS. O evento é gratuito e tem vagas limitadas. Inscrições em www.sebraers.com.br/sessaodecredito e informações podem ser 
obtidas nos telefones (51) 3347-8508/8566 ou pelo email nac@fiergs.org.br.

REUNIÃO REGIONAL
A FIERGS, por meio do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase), e a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Venâncio Aires (Caciva), 
realizam Reunião Regional, no dia 9 de maio. O local será o Parque Municipal do Chimarrão, Galpão do CTG Erva Mate, em Venâncio Aires. Às 17h, haverá 
um encontro com dirigentes da RGE e, às 18h, Reunião de Trabalho entre líderes empresariais com avaliação de demandas das entidades, seguida de 
visita à feira. Informações: (51) 3347-8680 ou pelo endereço conase@fiergs.org.br.

PEQUENA & MÉDIA INDÚSTRIA
O 3º Seminário da Pequena e Média Indústria: Tendências de Gestão e Mercado será realizado em 21 de maio, das 14h às 17h, na FIERGS. A promoção 
é do Conselho da Pequena e Média Indústria da entidade e o objetivo, apresentar oportunidades de implementação de incrementos na gestão, proces-
sos internos e no relacionamento com o mercado. Inscrições gratuitas em https://3seminariopmi.eventize.com.br/. Informações: (51) 3347-8508 ou 
copemi@fiergs.org.br.

A Sondagem Industrial Especial do RS – Tributação, divulgada pela Federa-
ção das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) nesta quarta-feira 
(17), mostra um consenso em relação à baixa qualidade do sistema tributário 
nacional. Dos 231 empresários ouvidos na pesquisa, 96,5% consideram que 
o número de tributos é ruim ou muito ruim, e 87,8% indicam que a elevada 
carga é o principal problema do sistema atual. Além disso, 95,5% avaliam 
negativamente a simplicidade do sistema. “A Sondagem reforça a urgência 
de uma ampla Reforma Tributária no País. Simplificar e desonerar melhora o 
ambiente de negócios e abre caminho para as empresas investirem”, observa 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI/RS) 
recuou 3,1 pontos na passagem de março para abril, a terceira queda 
consecutiva, aponta a pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), nesta quinta-feira (18). Apesar 
da redução, se mantém em patamar elevado, com 60,9 pontos, mesmo 
que no nível mais baixo do período após as eleições de outubro de 
2018.  “A confiança do industrial gaúcho passa por um processo natural 
de convergência do otimismo provocado pelas eleições para patamares 
mais compatíveis com o desempenho econômico e as incertezas em 
relação ao andamento das reformas no País”, diz o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A necessidade de aperfeiçoamento do Código Estadual do Meio Am-
biente, do Código Florestal Estadual, a universalização do saneamento 
básico por meio de Parcerias Público Privadas, a modernização das hidrovias, 
investimentos na malha ferroviária e a consequente redução dos custos 
logísticos são fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do 
Sul. Os seis pontos estão incluídos na Agenda da Indústria Gaúcha – Meio 
Ambiente e Infraestrutura, entregue ao secretário de Meio Ambiente e 
Infraestrutura, Artur Lemos, e à presidente da Fundação Estadual de Pro-
teção ao Meio Ambiente (Fepam), Marjorie Kauffmann, durante a reunião 
do Conselho de Meio Ambiente (Codema), da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), realizada nesta terça-feira (16). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Com a implementação do eSocial, 100% dos empregadores passarão a 
comunicar ao governo federal, de forma unificada, as informações relativas 
aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de 
pagamento, comunicações de acidente de trabalho e aviso prévio. As três 
primeiras fases de envio do eSocial foram relacionadas a informações de 
recursos humanos, contabilidade e área jurídica. Para a quarta fase, que 
iniciará em julho deste ano para as empresas com faturamento superior a 
R$ 78 milhões, será necessário que as companhias cumpram uma série de 
disposições legais, planos, programas, laudos e treinamentos relativos a 
segurança e saúde de seus trabalhadores.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) atua para assegurar uma edu-
cação transformadora voltada para o mundo do trabalho. Como forma de 
fortalecer esse posicionamento, o Sesi-RS promove no dia 24 de abril, no 
Teatro do Sesi, a Aula Magna do curso de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). O presidente da Stihl, Cláudio Guenther, vai compartilhar com 1.200 
alunos de Novo Hamburgo, Porto Alegre, Gravataí, Igrejinha e Parobé seus 
conhecimentos por meio da palestra “Competências Necessárias para o 
Trabalhador do Século XXI”. O encontro também terá a participação da 
Orquestra Jovem Sesi Gravataí.

Sensibilizar as empresas para a indústria 4.0 e mostrar que seu uso pode 
aumentar a competitividade foi o principal objetivo do Road Show –- Lideran-
do 4.0, realizado no final da tarde de quarta-feira (17). O evento, promovido 
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), foi realizado nas 
empresas Exatron e Novus, em Canoas, e apresentou além de visita técnica 
a essas empresas que estão em meio à jornada para a Indústria 4.0, cases e 
experiências relacionadas ao tema.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Frente Parlamentar da Indústria Gaúcha foi lançada, na tarde desta 
segunda-feira (15), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul. A base do trabalho desse grupo, formado por deputados 
estaduais e representantes da FIERGS e do Centro das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (CIERGS), será a Plataforma de Compromissos para 
um Brasil Industrial, lançada pela Federação no ano passado. “Este é mais 
um estímulo para continuarmos o trabalho no sentido de levar o Estado 
às primeiras posições no ranking de competitividade do País”, afirmou o 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Fundo dos Emirados Árabes Unidos com capital de US$ 4,3 bilhões, o 
Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) está interessado em financiar 
projetos no Estado. Para isso, dois representantes do ADFD, Sharif Essa Al 
Suwaidi e Tariq Saeed Obaid, estiveram, nessa quarta-feira (17), reunidos 
com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. A FIERGS fará um levantamento 
com identificação de potenciais projetos a serem enviados para análise de 
viabilidade econômica aos árabes, que buscam investimentos, parcerias 
ou concessão de empréstimos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O alto custo da tarifa do gás natural no País tira a competitividade da 
indústria brasileira no mercado internacional. Para discutir alternativas a 
este problema e os desafios da abertura deste mercado, a Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Conselho 
de Infraestrutura (Coinfra), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a 
Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e dos Consu-
midores Livres (Abrace), promoveram nesta segunda-feira (15) o workshop 
Gás Natural: Preços Competitivos e Disponibilidade, na FIERGS.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO
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Abril é o mês escolhido para a conscientização sobre a importância da 
segurança e da saúde dentro e fora do ambiente de trabalho. Por isso, foi 
batizado como Abril Verde. Como criador de soluções para manter trabalha-
dores saudáveis e apoiar as indústrias em questões envolvendo segurança e 
saúde no trabalho, o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) aderiu à campanha 
como forma de reforçar a conscientização sobre a importância do tema.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em 23 de abril, é comemorado o Dia Internacional do Livro. Para marcar 
a data, ocorre ao longo da próxima semana mais uma edição do Dia da Lei-
tura Sesi. A ideia é incentivar o gosto pela leitura entre pessoas de todas as 
idades, empresas e indústrias, escolas, bibliotecas e da comunidade em geral. 
Os interessados em participar são estimulados a parar por alguns minutos 
e realizar atividades como sarau literário, leituras em grupo e indicação de 
leitura. Essa é mais uma ação do Sesi de incentivo ao acesso aos livros. A 
instituição conta também com os programas Sesi Imaginação – displays 
com livros disponíveis para os trabalhadores dentro das indústrias –,  e o 
Indústria do Conhecimento, centros multimeios em parceria com as prefei-
turas. A Rede de Bibliotecas físicas está distribuída em 26 cidades do Estado. 

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, se reuniu na terça-
-feira, na sede da entidade, com uma comitiva de industriais da cidade 
de Pelotas. Na ocasião, foram abordadas questões de interesse daquela 
Região do Estado, bem como as ações da FIERGS por meio do Sesi-RS e do 
Senai-RS. A comitiva do Centro das Indústrias de Pelotas e de sindicatos 
industriais estava representada pelos empresários José Alfredo Laborda 
Knorr, Vittorio Ardizzone, Amadeu Pedrosa Fernandes, José Augusto 
Vaniel, Ricardo Coelho Michelon e Ubirajara Terra.
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mailto:unicom%40fiergs.org.br?subject=Contato%20com%20Unicom
http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
https://www.youtube.com/tvfiergs
https://www.flickr.com/photos/fiergs_ciergs/albums
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
https://medium.com/sistema-fiergs
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/pesquisa-entre-empresarios-gauchos-indica-necessidade-urgente-da-reforma-tributaria
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/confianca-do-industrial-gaucho-continua-alta-mas-registra-forte-queda
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/fiergs-entrega-ao-secretario-de-meio-ambiente-e-infraestrutura-agenda-da-industria-gaucha
https://youtu.be/hDROvM2KkUY
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/criadores-do-esocial-estarao-na-fiergs-para-tirar-duvidas-de-industriais
https://www.senairs.org.br/noticia/evento-apresenta-experiencias-rumo-industria-40
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/frente-parlamentar-da-industria-gaucha-e-lancada-na-fiergs
https://youtu.be/iV-lFDPt4_M
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/fundo-de-us-43-bilhoes-dos-emirados-arabes-quer-investir-no-rio-grande-do-sul
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/abertura-do-mercado-de-gas-natural-no-brasil-torna-setor-mais-competitivo-avaliam
https://youtu.be/43VO2fK5bs4
https://www.sesirs.org.br/noticia/acoes-do-sesi-rs-marcam-o-abril-verde

