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Pesquisa revela que segundo semestre
começa com atividade da indústria gaúcha em alta

FIERGS alerta para aumento do desemprego
se proposta do Salário Mínimo for aprovada

REFORMA TRIBUTÁRIA ESTADUAL
POSICIONAMENTO FIERGS

Centro de Eventos FIERGS recebe o primeiro 
treinamento para retomada do setor 

Inscrições abertas para a segunda rodada do 
Programa de Proficiência em Substâncias Restritas

Diversidade é tema do Diálogos para o Agora

Japão quer reforçar 
relação comercial 
com indústria gaúcha

Educação Executiva do IEL debate momento atual

Mercopar terá rígidos protocolos de segurança sanitária

Senai desenvolve produto que possibilita 
triagem remota de pacientes com coronavírus
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A atividade da indústria gaúcha em julho, na comparação com junho, 
cresceu 3,2%, a terceira elevação consecutiva, aponta o Índice de Desempenho 
Industrial (IDI-RS), divulgado nessa terça-feira (8) pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). “A pesquisa revela que a indústria 
gaúcha manteve, no início do segundo semestre, a tendência positiva em 
meio ao processo de flexibilização do isolamento e à recuperação gradual da 
economia do país. No entanto, mesmo intenso, o avanço ocorre em cima de 
base de comparação muito fraca, mantendo a atividade industrial em um nível 
baixo no mês”, alerta o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A proposta do governo do Estado de aumento de 4,5% no Salário Mínimo 
Regional foi debatida em audiência pública, na quarta-feira, na Comissão de 
Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legis-
lativa. A FIERGS é contra qualquer reajuste e ressalta que o foco deve ser o da 
preservação de empregos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS – 
reafirma seu posicionamento contrário à elevação da carga tributária, pelos 
danos que historicamente provoca à economia e, por consequência, não 
resolve a crônica situação do déficit das contas públicas gaúchas, como 
já demonstrado ao longo do tempo.

Em decorrência, a entidade ressalta os pontos em que a proposta da 
Reforma Tributária Estadual, encaminhada à Assembleia Legislativa pelo 
Poder Executivo, têm impacto negativo sobre o setor industrial como um 
todo. Além dos fatores estruturais, qualquer elevação de impostos neste 
momento irá atrasar a recuperação dos prejuízos causados pela pandemia, 
comprometendo a necessária retomada a partir de 2021.

A FIERGS – composta não apenas por representações   ligadas à indústria 
de transformação, mas também ao agronegócio, fato que a difere de outras 
entidades - está apoiando tecnicamente as negociações  de todos os Sindica-
tos Industriais junto à Secretaria da Fazenda e ao Legislativo rio-grandense, 
visando preservar a dinâmica das respectivas atividades representadas.

A Reforma ainda precisa contemplar medidas formais para que o setor 
público assuma a contrapartida de redução de seus custos através de 
compromissos e procedimentos a serem rigorosamente cumpridos pelos 
Poderes Constituídos com total transparência à sociedade, além do que 
já foi feito pelo atual Governo.

Cumpre também afirmar que seria um erro de avaliação  rejeitar em 
bloco a proposta de Reforma Tributária, já que ela traz avanços em algu-
mas questões importantes no sistema fiscal. Assim, apresentamos os itens 
que, a nosso ver, devem ser considerados de maneira diferenciada pelas 
autoridades e parlamentares na tramitação do texto:

PRINCIPAIS PONTOS DE CONVERGÊNCIA 
• Retorno das alíquotas provisórias aos patamares originais antes da 

majoração
• Redução da alíquota efetiva nas compras internas para 12%
• Simplificação e Redistribuição da carga tributária
• Redução do prazo de creditamento do ICMS dos bens de capital
• Devolução parcial dos créditos de “uso e consumo”
• Devolução de saldos credores de exportação

• Modernização da Administração Tributária – Código de Boas Práticas
• Programa “Nos Conformes RS” 

PRINCIPAIS PONTOS DE DIVERGÊNCIA
• A reforma proposta torna permanente uma carga tributária que 

deveria ser transitória
• Majoração da carga tributária do ITCD 
• Aumento da carga tributária da cesta básica - sugestão de adoção de 

alíquota intermediária
• Tributação desigual do IPVA entre veículos a combustão e veículos 

híbridos/elétricos

CONTRAPARTIDAS DO ESTADO
• Criação de teto de gastos para o Governo
• Apresentação da PEC do duodécimo, com repartição do orçamento 

de acordo com a receita realizada
• Renovação dos convênios CONFAZ por prazo indeterminado
• Medidas permanentes para a manutenção da Competitividade da 

indústria gaúcha

Por último, cabe alertar que a manutenção dos níveis vigentes das 
alíquotas de impostos significará, também, elevação da carga tributária. 
Isto porque a majoração dessas alíquotas foi fixada por prazo determina-
do, expirando no mês de dezembro de 2020. Ou seja: tornar permanente 
o que deveria ser temporário,  representará uma elevação real da carga 
tributária comparativamente à situação anterior. E no atual momento irá 
comprometer igualmente a retomada da economia gaúcha no próximo 
ano, prolongando os prejuízos da pandemia.

A partir dessas consideração, a FIERGS confia na sensibilidade das auto-
ridades fazendárias – que ainda podem promover as mudanças requeridas 
pelo segmentos industriais – assim como acredita que os parlamentares 
saberão avaliar e distinguir - antes de cada voto - os fatores positivos e 
negativos contidos na proposta do Governo do Estado.

Rio Grande do Sul, 11 de setembro de 2020.

Em visita de apresentação ao presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
na sede da entidade, o novo cônsul do Japão no Rio Grande do Sul, Yokoyama 
Takashi, disse nessa quinta-feira (10) que o país asiático olha com bastante 
interesse para o Rio Grande do Sul. Yokoyama sugere que, assim que passar a 
crise provocada pela pandemia, uma missão empresarial gaúcha seja organiza-
da para o país, a fim de buscar maior aproximação comercial e oportunidades 
de negócios. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) promove, em parceria com a Insper,  dentro do 
Programa de Educação Executiva, painéis para trocar boas práticas do que pode ser 
planejado ou realizado neste momento para garantir a sobrevivência e a retomada de 
negócios. Neste primeiro momento serão três webinars gratuitos para debater tendên-
cias contando com a experiência prática de especialistas convidados. O primeiro even-
to será na próxima quarta-feira (17), às 18h, com o título O novo comportamento do 
consumidor – quais serão as próximas necessidades e como podemos nos adaptar, com 
Silvio Laban Neto. Informações e inscrições, acessar a agenda de eventos do IEL no link  
https://www.ielrs.org.br/eventos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metalmecânica de-
senvolveu juntamente com a empresa Novus uma nova tecnologia que vai evitar 
que profissionais de saúde que atuam nas triagens de unidades hospitalares fiquem 
expostos no momento do atendimento inicial a pacientes que suspeitam de Co-
ronavírus. O projeto de inovação foi um dos selecionados no Edital Emergencial 
Covid-19 da parceria Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), 
vinculada ao MCTI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O Programa de Proficiência em Substâncias Restritas do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com inscrições abertas para a 
segunda rodada que inclui análises  e apoio técnico para onze grupos de ma-
teriais: Couros, Têxteis, Laminados sintéticos, Materiais poliméricos, Materiais 
celulósicos, Componente metálicos, Produtos químicos, Aviamentos, Adornos, 
Embalagens e Componentes Mistos. O PPSR, conduzido pelo Instituto Senai 
de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente, tem como objetivo a melhoria 
da competitividade da cadeia de calçados para exportação, com apoio da 
Assintecal, CICB e Abicalçados. O programa tem como propósito promover e 
comprovar a conformidade dos materiais quanto aos limites de substâncias 
restritas da legislação e normas nacionais e internacionais.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As diferentes vivências, histórias e habilidades sociais podem ser uma im-
portante ferramenta para fomentar a inovação. Além disso, com um quadro de 
funcionários que representam a diversidade de uma sociedade, as empresas 
desenvolvem maior capacidade de entender as demandas de seus clientes. 
Pensando no tema, o IEL-RS promove no dia 22 de setembro, às 15h30min,  
o Diálogos para o Agora – Diversidade: Alavanca para a Competitividade das 
Empresas. O evento, on line terá a participação do relações públicas, pós gradu-
ando em Diversidade e Práticas Inclusivas, Matheus Felippe e da professora da 
área de Metalurgia do Instituto Federal, Fabiana Lopes. O evento é gratuito e as 
inscrições podem ser realizadas pelo link: https://www.ielrs.org.br/eventos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sipat Virtual

Sesi lança primeiro desafio do Setembro Amarelo

Neste momento de pandemia, o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) dis-
ponibiliza  uma  modalidade alternativa para a Semana Interna de Prevenção 
a Acidentes do Trabalho (Sipat). Trata-se da Sipat Virtual. Acompanhando o 
movimento digital, a Sipat Virtual dará oportunidade aos trabalhadores de 
participarem das ações evitando aglomerações e também para os que estão em 
teletrabalho, sem impactos na produção e sem quebra de rotina. Ela tem formato 
virtual na plataforma EAD do Sesi-RS (LMS), e é composta por um combo com 
cinco palestras gravadas por especialistas nas temáticas abordadas(Infecções 
Sexualmente Transmissíveis; Comportamento seguro: prevenção e proteção no 
trabalho; Gerenciamento do Estresse; Doenças Crônicas Não Transmissíveis; e 
Comportamento saudável para o Bem Estar e Autocuidado no trabalho), com 
quiz interativo relacionado ao conteúdo apresentado e material complementar 
disponibilizado para download. Informações pelo fone 0800 51 8555.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS, por meio do Centro de Inovação Sesi em Fatores Psicossociais 
(CISFPS), iniciou o Setembro Amarelo, mês que se celebra mundialmente a 
prevenção ao suicídio, com o movimento Saúde Mental é... Valorizar a Vida. O 
primeiro desafio, lançado na quinta-feira (10), é o valor das pequenas coisas 
e consiste em publicar nas redes sociais fotos de momentos cotidianos que 
demonstrem a valorização da vida, como imagens com a família, filhos, de um 
bom livro, dançando, cozinhando, com amigos, caminhando, contemplando 
o pôr do sol. O Sesi também convida as empresas a entrarem no movimento 
e incentivarem seus funcionários a participar dos desafios nas redes, pos-
tando com os  #setembroamarelo, #ValorizarAVida; #SESI, #SaúdeMental; 
#FatoresPsicossociais.

O Centro de Eventos FIERGS foi o local escolhido para o primeiro teste au-
torizado pela prefeitura de Porto Alegre após quase seis meses de paralisação 
no setor por causa da pandemia. O treinamento, na tarde dessa sexta-feira, 
exclusivo para profissionais da área, foi coordenado pelo Porto Alegre e Região 
Metropolitana Convention Bureau (POACVB), que desde maio trabalha em busca 
de uma retomada gradual dos eventos na Capital, com adoção de normas que 
garantam a saúde e a segurança dos participantes. O treinamento testou o 
modelo de congresso, que deve ser o primeiro autorizado pela prefeitura nas 
diferentes fases do plano de retomada. A programação contou com palestra, 
feira com apenas seis expositores e a limitação de 180 profissionais capacitados 
presencialmente. No domingo (13), o evento-teste será no Auditório Araújo 
Viana, com show do cantor Serginho Moah.

FIERGS e Sebrae mantêm a programação para a 29ª edição da Mercopar – Feira de 
Inovação Industrial, nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Centro de Feiras e Eventos Festa 
da Uva, em Caxias do Sul. Atenta ao contexto da pandemia da Covid-19 e às orientações 
dos órgãos de saúde, a organização do evento prepara rígidos protocolos de segurança 
sanitária, com base em testes que estão sendo realizados para a retomada dos eventos. 
Neste sentido, as ações preveem medidas protetivas da rede hoteleira, no credenciamento 
e no controle de acessos dos participantes à Mercopar. A medição de temperatura de 
todas as pessoas presentes e uso de máscaras serão obrigatórios, assim como creden-
ciamento prévio e digital para evitar aglomerações. Presidente da FIERGS e do Conselho 
Deliberativo do Sebrae RS, Gilberto Porcello Petry, afirma que a realização da feira, com 
atenção às necessidades exigidas pelo cenário atual, é de extrema importância para o 
segmento industrial gaúcho. “A Mercopar é uma feira que pertence à indústria gaúcha 
e que se reafirma a cada ano como uma grande oportunidade de negócios e um espaço 
de disseminação do que há de mais inovador na indústria”, diz.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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