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A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) está 
avaliando os impactos no setor industrial das mudanças que o Governo do 
Estado realizou na sua proposta de Reforma Tributária enviada à Assembleia 
Legislativa pelo Poder Executivo. Na semana passada, a FIERGS encaminhou 
posicionamento contrário à elevação da carga tributária, ressaltando os pon-
tos contemplados na proposta com impacto negativo sobre o setor industrial 
como um todo.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com um total de US$ 954,2 milhões exportados em agosto, as vendas 
externas da indústria gaúcha caíram 14,6% na comparação com o mesmo 
mês de 2019. Dos 23 segmentos industriais que registraram algum embarque 
no período, 14 apresentaram queda na mesma base de comparação, embora 
revelem desaceleração nos resultados negativos. Foi o caso de Veículos auto-
motores (-33,1%) e Couro e calçados (-23,1%), que sofreram bastante com a 
pandemia. Tais setores demonstraram reduções significativas, porém menos 
intensas quando comparadas com o mês de julho, em que caíram 41,3% e 
39,5%, respectivamente. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS considera que a manutenção da taxa Selic em 2%, anunciada 
nessa quarta-feira (16) pelo Comitê de Política Monetária (Copom), se explica 
pelo fato de o Comitê julgar que, em caso de nova redução, os riscos em torno 
da inflação seriam atenuados. Por isso, a precaução deve ser mantida nessa e 
nas próximas reuniões. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está preparado 
para o retorno às aulas nos municípios em que a legislação permite, respei-
tando todos os protocolos de higiene estabelecidos pelos órgãos públicos, 
oferecendo 1.430 vagas em dez cidades do Estado.  “Para garantir o retorno 
com total segurança, o Senai investiu em procedimentos e protocolos rígidos 
de higiene e de distanciamento”, ressalta do diretor-regional do Senai-RS, 
Carlos Trein. Mais informações site www.cursostecnicossenairs.com.br ou 
pelo telefone 0800 518555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os estudantes Rayane da Silva Rhoden (3º ano), Arthur Matias Meyer Graeff 
(3º ano) e Ariel Maciel Biaggi (2º ano) da Escola Sesi de Ensino Médio de Gravataí 
receberam medalha de bronze na Aimo 2020 – Asia International Mathematical 
Olympiad realizada on-line, em inglês, em nível mundial. Também participaram 
os alunos Marcelo Citadin (3º ano), Bruna Blun (3º ano) e Luis Gabriel Figueiredo 
da Silva Gomes (2º ano). 

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. Esta 
semana o desafio é Você é importante para mim, com o objetivo de reforçar 
a importância da rede de apoio. A intenção é que a pessoa ligue, mande um 
e-mail ou marque algum amigo ou familiar nas redes sociais dizendo que ele 
é importante para ela. O Sesi também convida as empresas a entrarem no mo-
vimento e incentivarem seus funcionários a participar dos desafios nas redes, 
postando com os  #setembroamarelo, #ValorizarAVida; #SESI, #SaúdeMental; 
#FatoresPsicossociais.

As diferentes vivências, histórias e habilidades sociais podem ser 
uma importante 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 Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL-RS) promove no dia 22 de setembro, às 15h30min, o Diálogos para 
o Agora – Diversidade: Alavanca para a Competitividade das Empre-
sas. O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas pelo link:  
https://www.ielrs.org.br/eventos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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 materiais: Cou-
ros, Têxteis, Laminados sintéticos, Materiais poliméricos, Materiais celulósicos, 
Componente metálicos, Produtos químicos, Aviamentos, Adornos, Embalagens 
e Componentes Mistos. Mais informações e o regulamento completo estão no 
site www.senairs.org.br/ppsr. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), por meio do Centro de Inova-
ção Sesi em Fatores Psicossociais (CISFPSS), lança a Plataforma de Saúde 
Mental On-line. Trata-se de atendimento psicológico de forma segura e 
totalmente sigilosa. A intenção é ajudar os trabalhadores a lidarem com 
questões emocionais e conquistarem mais bem-estar, além de auxiliar as 
empresas na gestão de fatores psicossociais. Informações: sesirs.org.br/
servicos/plataforma-de-saude-mental-line ou pelo fone  0800 51 8555.  

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O secretário de trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo, 
participou na terça-feira (15) da reunião virtual do Grupo de Estudos Técnicos 
(Gest) do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da FIERGS. Dalcolmo 
falou sobre as medidas tomadas pelo governo federal durante a pandemia 
com o objetivo de preservar empregos e renda e de manter empresas em 
funcionamento, sejam elas a Medida Provisória n° 936/2020, convertida na lei 
14.020/2020, e a Medida Provisória n° 927/2020. O secretário informou que o 
Projeto de Lei nº 3907/2020, reeditando as regras da MP nº 927, que perdeu a 
validade, está em regime de urgência. Ele explicou também as medidas estuda-
das pelo governo para que empresas e trabalhadores não saiam prejudicados 
da crise, e destacou a importância do ministério trabalhar em conjunto com a 
FIERGS em busca de alternativas.

O primeiro webinar do Programa de Educação Executiva, promovido pelo Ins-
tituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) em parceria com a Insper,  na quinta-feira, abordou o 
novo comportamento do consumidor. O coordenador do Mestrado Profissional em 
Administração do Insper, Sílvio Laban Neto, destacou que a tecnologia da informação 
é o motor desta transformação. “As mudanças que já estavam acontecendo foram 
aceleradas por este momento de pandemia e distanciamento social”, disse ele, des-
tacando que o e-commerce veio para ficar. Conforme ele, a maioria das empresas 
está digitalizando aspectos de distribuição, produtos e ecossistemas.  “Mas não é só 
tecnologia, houve um aumento da procura por saúde, consumo consciente e pro-
dutos locais nestes seis meses”, comentou. Neste sentido, o engajamento social das 
empresas foi outro aspecto frisado por ele.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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