S

.

E

.

M

.

A

.

N

.

A
Nº 32
Ano XXIV
16 de agosto de 2019

www.fiergs.org.br

MP da Liberdade Econômica contribui para
"choque de modernidade" que Brasil precisa
A aprovação da Medida Provisória nº 881/2019, conhecida como a MP
da Liberdade Econômica, na madrugada da quarta-feira (14), pela Câmara
dos Deputados, é importante, segundo o presidente da Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry,
porque estabelece regras gerais para garantir a livre iniciativa de negócios
no País de forma desburocratizada. “Talvez a medida seja o coroamento
desse primeiro choque de modernidade que o Brasil precisa concluir. Todos
os fatos indicam que estamos abrindo um novo capítulo na história da
economia brasileira”, diz Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS receberá escritório da Apex-Brasil

Foto: Dudu Leal

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) terá o seu escritório regional para a Região Sul instalado na
sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS).
O acerto ocorreu no final da tarde de quinta-feira (15), após encontro na
FIERGS entre o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, e o presidente da Apex-Brasil, Sergio Segovia. A abertura da representação da Agência
em Porto Alegre está prevista para setembro. “A Apex-Brasil sempre nos
deu suporte e é muito bem-conceituada entre os exportadores. Agora,
com este acordo, a FIERGS poderá agregar experiência e contribuir com
o conhecimento da sua área de comércio exterior”, disse Gilberto Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Especialista orienta indústrias sobre
Regime de Substituição Tributária

Foto: Dudu Leal

O workshop “O impacto das alterações no Regime de Substituição
Tributária para as Indústrias” foi realizado, nessa terça-feira (13), na FIERGS,
reunindo representantes e dirigentes de sindicatos industriais gaúchos.
O advogado, consultor tributário e ex-secretário da Fazenda do RS Luiz
Antônio Bins foi o palestrante do evento, organizado pelos Conselhos de
Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec) e de Articulação Sindical e
Empresarial (Conase) da FIERGS. Ele auxiliou e sanou dúvidas dos participantes sobre a retirada ou manutenção de produtos da Substituição
Tributária (ST) e fez também uma análise de como as alterações de ICMS-ST
provocam impacto na competitividade de diferentes setores.

Lideranças empresariais e políticas se unem
pelo prolongamento da BR-448

Foto: Divulgação

O lançamento da Frente Parlamentar pela Extensão da BR-448, em
mais de 18 quilômetros ligando Porto Alegre ao Vale do Caí, ocorreu
no último dia 10, em Portão, na RS-240, com a presença de lideranças
empresariais e políticas. O vice-presidente Cezar Müller representou a
FIERGS. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Tranportes (Dnit)
assinou, no final de junho, a ordem de reinício da Elaboração de Estudo
de Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental (EVTEA) para o prolongamento da rodovia. “A extensão da 448 é importante para a indústria
gaúcha principalmente na solução dos nossos gargalos de logística”,
afirmou Müller, em sua manifestação.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Telecomunicações na Indústria 4.0
será tema de seminário na FIERGS
O que as empresas gaúchas de telecomunicações colocam à disposição para viabilizar a indústria 4.0 no Estado é o tema central do 13º
Seminário de Telecomunicações, na Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (FIERGS). Realizado pelo Conselho de Infraestrutura
(Coinfra) da entidade, o evento ocorre em 12 de setembro, às 13h30min,
e o debate entre especialistas se dará sobre infraestrutura, soluções e
tendências do setor no RS.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Debate sobre NR 12 ocorre em setembro
A Modernização da NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) será debatida em um seminário na FIERGS, no dia 3 de setembro. O objetivo é tratar sobre a nova NR 12, que traz mais objetividade e clareza ao ambiente regulatório brasileiro. O evento ocorre das 13h30min
às 17h30min, no Espaço Compet. A programação prevê palestras sobre Redução de Escopo, Máquinas importadas e exportadas compatíveis e Desburocratização, simplificação e modernização. Outros temas serão Impactos Jurídicos das mudanças na NR 12 e Simplificação e modernização das
exigências legais relativas a SST. O seminário termina com um debate moderado pelo coordenador do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab)
da FIERGS, Thômaz Nunnenkamp. Informações (51) 3347-8632 ou eventos.contrab@fiergs.org.br.

Equipe brasileira está pronta para a WorldSkills
Foram sete meses de treinamento. Muitos alunos fizeram esta preparação em cidades diferentes das que moram. E agora, eles estão prontos para
o desafio: vão competir na WorldSkills, o maior torneio de educação profissional do mundo. A delegação brasileira, formada por 63 competidores: 56
alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e sete do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), viaja neste final de
semana para a Rússia.

Foto: Dudu Leal

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

É coisa de primeiro mundo, diz jornalista da
Rádio Gaúcha sobre serviços do Sesi e do Senai
O jornalista Daniel Scola comentou nesta quinta-feira (15), no Programa Gaúcha Atualidade, de maior audiência da Rádio Gaúcha, que visitou
unidades do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) em 14 de agosto e ficou impressionado
com a qualidade dos serviços dessas instituições. Ele é apresentador do
programa juntamente com as jornalistas Rosane de Oliveira e Carolina Bahia.
Daniel conheceu o Instituto Senai de Inovação, em São Leopoldo, e a
Escola Sesi de Ensino Médio Albino Marques Gomes, em Gravataí, a convite das instituições. “O que está sendo feito é coisa de primeiro mundo
em pesquisa, aprimoramento e eficiência para ajudar a indústria e no
treinamento de jovens para o mercado de trabalho”, destacou. “É coisa
para ser aplaudida.”
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Lançado Pós Técnico em Manutenção
de Sistemas Mecatrônicos
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) lança este
mês uma nova modalidade de curso. Trata-se do Pós Técnico em Manutenção de Sistemas Mecatrônicos, que tem 600 horas/aula, e está com
matrículas abertas até o dia 30 de agosto. O aluno interessado deve já ter a
formação técnica em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica, e o curso
possibilitará a especialização em manutenção. No contexto da Indústria
4.0, dominar processos de automação e robótica é imprescindível para
atuação nas principais áreas com processo de fabricação contínuo, como
a automobilística, agrícola, alimentos e bebidas, fabricação de máquinas
e equipamentos. As aulas iniciam dia 2 de setembro e serão realizadas no
Senai Gravataí, três vezes por semana. As primeira turmas terão 64 alunos,
todos funcionários da General Motors.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Senai Automotivo terá Centro
de Treinamento Yamaha
O Senai Automotivo inaugura, nesta terça-feira (20), às 9h, o Centro de
Treinamento Yamaha que fará a capacitação de mecânicos e auxiliares das
concessionárias da marca. O novo espaço faz parte de uma rede de oito centros
de treinamento com ferramentas especiais e motocicletas da marca. O Senai
terá um docente com treinamento YTA Bronze (Yamaha Technical Academy)
que fará a disseminação da tecnologia.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Unidade Móvel em Farroupilha

Foto : Matheus Capellari

A Unidade Móvel de Panificação e Confeitaria do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está na praça de Farroupilha para um
curso de Padaria e Confeitaria Básico de 80 horas. Na última segunda-feira,
foi realizada a aula inaugural com a presença do Vice-prefeito de Farroupilha, Pedro Pedroso; e da secretária de Assistência Social e Habitação
de Farroupilha, Maria da Glória Menegotto. A turma de 12 alunos será
encerrada dia 28 de agosto.

Sesi é uma das marcas mais lembradas em SST
O Serviço Social da Indústria (Sesi) é uma das marcas mais lembradas
como prestadora de serviços na área de Segurança e Saúde do Trabalho
(SST). A instituição foi reconhecida pelo Top of Mind de Proteção 2019,
premiação que constata o esforço das organizações voltadas à prevenção
de acidentes e doenças ocupacionais. Profissionais de SST de todo o Brasil
participam da pesquisa anual realizada pela revista Proteção, publicação
do setor. Quando perguntados sobre qual a marca que primeiro lhes vem
à cabeça quando pensam em diferentes tipos de produtos e serviços, o
Sesi aparece entre as mais lembradas na categoria Entidades Prestadoras
de Serviços. Em 24 edições do ranking, o Sesi apareceu em destaque 21
vezes. Conquistou a primeira posição por seis anos e chegou a 2ª colocação
15 vezes, como é o caso de 2019, quando foi premiado pelo desempenho
na pesquisa desenvolvida junto ao setor prevencionista.

Dia Nacional da Construção
Social ocorre neste sábado
O Dia Nacional da Construção Social de 2019 ocorre neste sábado (17)
com mais de 40 serviços voltados aos trabalhadores da construção civil e
seus dependentes. No Rio Grande do Sul, será realizado simultaneamente
nas cidades de Pelotas e Santa Rosa. Com o tema O Mundo está mudando,
e você?, o evento ocorre das 13h às 17h e a expectativa de público é de
3 mil pessoas nas duas cidades.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGE N DA

REUNIÃO REGIONAL
A FIERGS, por meio do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase), em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agropecuária de Vera Cruz (Acisa), realiza reunião de trabalho regional, em 22 de agosto, em Vera Cruz. Será a partir das 16h, com visita à fábrica Exclusive
Piscinas. Na sequência, o encontro prossegue na Casa de Festas Espaço Feliz, na Av. Tiradentes, 1.866, com a apresentação do advogado Eduardo Barboza
dos Santos sobre Novidades na Substituição Tributária do ICMS, e uma reunião com presidentes das entidades da região. Informações: (51) 3347-8680
ou pelo e-mail conase@fiergs.org.br.

SEMINÁRIO EXPORTAGRO
Será em 23 de agosto, das 9h às 12h, na FIERGS, o seminário Exportagro, com oportunidades para o agronegócio. A promoção é da Apex-Brasil. Durante o evento, serão apresentados os portfólios de produtos da Apex para as empresas, informações sobre o Programa de Qualificação para Exportação
(Peiex) da agência e estudos sobre oportunidades e tendências de mercado. Informações: (61) 2027-0202, apexbrasil@apexbrasil.com.br ou www.
apexbrasil.com.br.

CAPACITAÇÃO DRAWBACK
A capacitação sobre Drawback e seus benefícios será em 27 de agosto, das 13h30min às 17h30min, na FIERGS. Serão tratados benefícios, funcionalidades e operações do regime aduaneiro e controle, comprovação, nacionalização e baixa do compromisso da gestão de Drawback. Informações: (51)
3347-8675, ramal 8862 ou cin@fiergs.org.br.

MERCOPAR
Em 2019, a Mercopar – Feira de Inovação Industrial, que se realiza de 1º a 3 de outubro, em Caxias do Sul, chega a sua 28ª edição com a inclusão
da FIERGS como parceira do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RS (Sebrae-RS) no evento. Realizada no Centro de Eventos da Festa da Uva, a feira oferece a oportunidade para a troca de conhecimento e a construção de relacionamentos que podem impulsionar parcerias e
negócios, e dispõe de um amplo espaço para exposição de empresas de diferentes segmentos da indústria. Informações podem ser obtidas em
https://mercopar.com.br ou (51) 3067-5750.

FEIRA ANUGA
Maior feira do mundo voltada ao setor de alimentos e bebidas, a Anuga 2019 ocorre este ano entre 5 e 9 de outubro em Colônia, na Alemanha. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), articula uma missão ao evento. O
empresário que participar da missão terá contato com as principais tendências globais de consumo e contará com apoio técnico, realizará visitas técnicas
e participará de networking nacional e internacional. Informações: cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8675.

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
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