
Nº 14
Ano XXVI

9 de abril de 2021

www.fiergs.org.br

S . E . M . A . N . A

Presidente da FIERGS fala aos associados
do Cipel sobre as expectativas para o País

Obrigações e cuidados no uso do frete rodoviário 
apresentados em live a empresas

Fórum IEL de Inovação vai debater 
as transformações da sociedade

Atividade da indústria se 
estabiliza no Rio Grande do Sul

Eventos do Startup Lab Hélice começam em 16 de abril

Curso orienta empresas sobre a NR1
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A atividade da indústria gaúcha se manteve estável em fevereiro na 
comparação com janeiro, aponta o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), 
divulgado nessa segunda-feira pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS). Com o ajuste sazonal, interrompeu um ciclo de nove 
altas consecutivas, que sucedeu a queda recorde provocada pela pandemia 
em março e abril do ano passado. Mesmo com o crescimento zero de feve-
reiro de 2021, o IDI-RS está 6,2% acima do nível do mesmo mês de 2020. “Os 
indicadores industriais mostraram a desaceleração da atividade do setor com 
o fim dos programas de estímulos, como o auxílio emergencial, e a escassez e 
os altos preços dos insumos e matérias-primas”, afirma o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Método Startup Lab Hélice objetiva fortalecer o ecossistema empreen-
dedor gaúcho com foco em inovação aberta e intensiva em conhecimento, 
promovendo a conexão entre grandes empresas e startups do Rio Grande do 
Sul, além de apresentar um plano de retomada econômica para o Estado. Sua 
primeira etapa é a ativação das grandes empresas e agentes locais de inova-
ção nas regiões propostas pelo método, o que ocorre por meio de eventos, 
conforme calendário definido: Região Dos Vales – sexta-feira, 16 de abril, das 
14h às 16h; Região Produção e Norte – terça-feira, 20 de abril, das 14h às 16h; 
Região Sul – terça-feira, 27 de abril, das 14h às 16h. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Para auxiliar empresas a entenderem o texto da Norma Regulamen-
tadora nº 1 (NR1) e a cumprirem o seu conteúdo a FIERGS, por meio do 
Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) e apoio do Sesi, promove a 2ª 
Edição do curso “Como elaborar o GRO, PGR e Inventário de Riscos conforme 
nova NR 01”. Essa Norma Regulamentadora trata sobre disposições gerais, 
trazendo referências e procedimentos que são comuns a todas as NRs.

Com a atualização das NRs, muitas informações vão constar apenas 
na NR1, por isso a importância em conhecê-la para cumprir todo o seu 
conteúdo e evitar transtornos.

A nova NR1 tem previsão de entrar em vigor em agosto de 2021 e por se tratar 
de uma norma de gestão é necessário que todos os profissionais que, de alguma 
forma, estão em contato com Segurança e Saúde do Trabalho a conheçam.

No evento serão apresentadas formas para implementar o Gerencia-
mento de Riscos Ocupacionais (GRO) e elaborar o Plano de Gerenciamento 
de Riscos (PGR). O curso ocorrerá de forma on-line nos dias 19 de abril, 
das 8h30min às 17h30min; e 20 de abril, das 8h30min às 12h30min. As 
vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas até o dia 16 pelo link  
https://2edicaocomoelaborargropgrnr01.eventize.com.br/.

AGENDA

CAPACITAÇÃO ON-LINE
Como Participar de Rodadas Internacionais no formato on-line? é o tema da capacitação ao vivo pela plataforma Microsoft Teams, que será realizada 
em 14 de abril, das 8h30min às 11h30min. O participante saberá sobre as grandes oportunidades que as rodadas de negócios internacionais oferecem, 
bem como apresentar seu produto e sua empresa. Informações: cin@fiergs.org.br ou (51) 3347-8675. Inscrições: bit.ly/CapRodadas. A promoção é da 
FIERGS, por meio do CIN-RS, e da FIESC.

MICRO E PEQUENA EMPRESA
Voltado para os setores metalmecânico e de alimentos e bebidas, O Produto da Micro e Pequena Empresa no Mundo é tema da capacitação organizada 
pela FIERGS, por meio do CIN-RS, juntamente com o Sebrae. As vagas são limitadas. Informações: cin@fiergs.org.br ou (51) 3347-8675, ramal 8866. 
Inscrições: http://bit.ly/produtopmes.

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, realizou uma palestra 
on-line para os associados do Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel), nessa 
quinta-feira.  O presidente da FIERGS lembrou que, no mês passado, completou-
-se um ano de pandemia, com a economia brasileira e gaúcha prejudicada 
pelo “efeito sanfona”, de constante abre e fecha imposto a diferentes setores 
por conta das medidas de isolamento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O vale-pedágio esteve entre os assuntos abordados na live “A contratação do frete pela indústria. 
Obrigações e cuidados no uso do frete rodoviário”, realizada na quarta-feira. Entre os assuntos tratados, 
foi discutida a obrigatoriedade do contratante do serviço de transporte antecipar o pagamento do valor 
do pedágio, permitindo a livre circulação da origem até o destino da entrega dos produtos. “Por exemplo, 
qualquer indústria filiada à FIERGS, que contratar a movimentação de produtos para São Paulo, tem a 
obrigatoriedade legal de antecipar esse pagamento para o transportador. Precisa realizar um depósito 
em ambiente digital certificado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, permitindo que a empresa 
faça o serviço”, informou o consultor do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no 
Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs) e da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas 
no Rio Grande do Sul, Fernando Bortolon Massignan. Ele alerta que o não pagamento gera multa para 
as empresas que contratam o serviço.

O palestrante também respondeu às dúvidas relacionadas a outros temas como o frete único, Código 
Identificador da Operação de Transporte (CIOT) e o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e). A 
mediação foi do coordenador do Grupo Temático de Logística, da FIERGS, Sérgio Klein. A live foi uma iniciativa 
da FIERGS, por meio dos Conselhos de Infraestrutura (Coinfra), da Pequena e Média Indústria (Copemi) e apoio 
da Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind).

Com o objetivo de debater a cultura da inovação das organizações a partir da diversidade, da comu-
nicação e da mudança de comportamento, o 8º Fórum IEL de Inovação será realizado dia 10 de junho, às 
15h, de forma on-line. O evento, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi, vai abordar a transformação da 
sociedade e seus impactos nas estratégias das empresas e das pessoas, a partir da nova realidade digital 
que estamos vivendo. As palestrantes serão a publicitária Izabela Domingues, a empreendedora e pro-
fessora da Fundação Getulio Vargas (FGV), Lindalia Junqueira, e a responsável pelo RH da ThoughtWorks, 
Grazi Mendes. O 8º Fórum IEL de Inovação terá mediação de Luciano Potter e show de encerramento com 
a banda Dingo Bells. Inscrições no site https://www.ielrs.org.br/forum-iel-de-inovacao

Encontro Global
CNI apoia evento da indústria focado em tecnologia, de 22 a 27 de novembro, em Dubai

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Num mundo em constante mudança, 

projetos inovadores em educação,  

saúde e segurança no trabalho ajudam  

a promover uma verdadeira transformação 

na indústria e na vida dos trabalhadores.  

E, para garantir que, no presente,  

profissionais da indústria brasileira estejam 

com um pé no futuro, o SESI conta com 

nove Centros de Inovação que desenvolvem 

as mais avançadas tecnologias, que 

beneficiam milhares de trabalhadores.  

É bom para o Brasil. É bom para todos.  

É bom para você.

INVESTIR  
EM EDUCAÇÃO 
DEIXA O  
FUTURO CADA 
VEZ MAIS 
SEGURO.

O SESI está construindo hoje  

o futuro do trabalho.

#pelofuturodotrabalho

#ofuturodatrabalho

Saiba mais em www.sempresesisenai.com.br

/SESINacional  /sesi  /sesi-nacional
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DEFESA ▶ Abertura unilateral do comércio brasileiro provoca danos e preocupa empresários
INOVAÇÃO  ▶ Soumitra Dutta sugere que setor privado seja mais ouvido pelo governo
ROBÓTICA ▶ Como será o primeiro torneio online SESI FIRST LEGO League

Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 6  nº 53

março 21

Indústria
Brasileira

▼ ENTREVISTAS 
Arthur Lira e Rodrigo Pacheco,
presidentes da Câmara e do Senado

Impostos altos e complexos fazem da
reforma tributária uma das prioridades

da Agenda Legislativa da Indústria em 2021

Quem vai domá-lo?

Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 
Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Cursos técnicos têm inscrições prorrogadas
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) prorrogou as 

inscrições para cursos técnicos presenciais e semipresenciais em várias regiões. 
São 400 vagas, sendo 100 presenciais e 300 semipresenciais em 12 cidades do 
Estado, em áreas como Automação Industrial, Calçado, Mecânica, Química, 
Redes de Computadores entre outros.  Os cursos técnicos do Senai-RS têm a 
preferência de 95,8% das indústrias na hora de contratar, conforme o Siste-
ma de Acompanhamento de Egressos da instituição. Mais informações site  
www.cursostecnicossenairs.com.br ou pelo telefone 0800 0518555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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