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FIERGS e Senai-RS são as mais 
lembradas e preferidas no 
Marcas de Quem Decide 2021 

Prefeitura e Fraport Brasil explicam como está o
estágio atual e previsão para conclusão da obra

Ciclo de Formação de Liderança faz sua aula inaugural

Pesquisa aponta que 52,5% das indústrias gaúchas 
têm dificuldades para atender demanda dos clientes

FIERGS manifesta preocupação 
com atraso da pista do aeroporto

Exportações da indústria gaúcha 
crescem mais do que a média nacional

Subsecretário da Receita esclarece questões sobre
a redução da alíquota interna de ICMS no RS

Edital Gaúcho de Inovação para Indústria

Parceria do Banco de Alimentos e Prefeitura de Porto Alegre
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Mais da metade das indústrias gaúchas continua com dificuldade para aten-
der a demanda dos clientes por causa da falta de insumos e matérias-primas 
durante a pandemia. O resultado está na terceira edição da Sondagem Industrial 
do RS, incluída a Construção, e divulgada na segunda-feira pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS).  “Houve uma sinalização 
de recuperação no setor, mas os problemas permanecem. As novas restrições 
impostas a diferentes setores econômicos, principalmente por causa do recru-
descimento da pandemia, podem fazer esse início de recuperação retroceder”, 
diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. O percentual das que têm 
deixado de atender algum cliente, porém, recuou de 60,9%, em novembro de 
2020, para 52,5%, em fevereiro de 2021.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As exportações da indústria gaúcha totalizaram US$ 992,8 milhões 
em março, elevação de 18,2% na comparação com o mesmo mês do ano 
passado, resultado que fica acima do crescimento nacional de 12% para o 
período. Já no primeiro trimestre, as vendas externas do RS acumularam 
US$ 2,7 bilhões, valor 13,1% superior comparado a igual período de 2020. 
“O aumento das compras de nossos produtos por importantes parceiros 
como Estados Unidos e Argentina ajuda a explicar essa recuperação das 
exportações”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.
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AGENDA

CURSO DE NR 1
Para auxiliar empresas a entenderem o texto da Norma Regulamentadora 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. O curso ocorrerá 
de forma on-line nos dias 19 de abril, das 8h30min às 17h30min; e 20 de abril, das 8h30min às 12h30min. Informações: 0800-051-8555 ou eventos.
contrab@fiergs.org.br.

CONECTA SAÚDE
O Sesi-RS promove de 21 a 23 de junho o Sesi Conecta Saúde, evento online gratuito sobre saúde no trabalho, com transmissão pelo YouTube.  
Inscrições: sesiconectasaude.com.br .

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.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) conquistaram o primeiro 
lugar na 23ª edição do Prêmio Marcas de Quem Decide, promovido pelo Jornal 
do Comércio  e Qualidata, e divulgado na quinta-feira em cerimônia on-line. A 
FIERGS foi a Entidade Empresarial Mais Lembrada, com 17,9% das indicações, 
e a Preferida, com 18,3%. Já em Ensino Técnico, o Senai-RS obteve 28,6% e 
26%, respectivamente, das respostas. O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
também foi lembrado como Ensino Técnico, ficando em quinto lugar com 4,2%.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CARTILHA
OCDE: a importância da agenda anticorrupção e em integridade

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
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▼ 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

A FIERGS manifestou na quarta-feira sua séria preocupação com mais um 
atraso nas obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, pois 
adia a possibilidade de aviões cargueiros de maior porte utilizarem a Capital 
gaúcha como apoio ao comércio doméstico e para os negócios com o exterior 
das empresas estabelecidas no Estado. “Isto prejudica toda a economia, espe-
cialmente o setor industrial, que precisa de insumos e ao mesmo tempo de 
transporte de grandes volumes de carga para outros Estados e para diversos 
países”, disse o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

Para ele, é lamentável que a obra, com 98,3% dos trabalhos concluídos, 
sofra essa nova paralisação. E acrescentou: “Esperamos que as autoridades 
solucionem a questão no menor prazo possível”.

O secretário da Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre, 
André Machado (foto); e o diretor financeiro da Fraport Brasil, Jocel Gadens, 
participaram na quarta-feira da reunião virtual do Grupo Temático de Logística 
do Conselho de Infraestrutura da FIERGS. Eles abordaram o estágio atual e a 
previsão de conclusão das obras de extensão da pista do Aeroporto de Porto 
Alegre. Machado afirmou que foram construídos, com verbas federais, dois 
empreendimentos para receber as famílias a serem retiradas da Vila Nazaré 
para que a extensão da pista possa ser concluída. Mas há, ainda, 70 moradias 
na área do sítio aeroportuário, 14 em processo de reassentamento e 56 enca-
minhadas para conciliação e mediação judicial.

Já Gadens explicou que o contrato da Fraport com o consórcio responsável 
pela execução da obra está sendo rescindido para evitar multas ou custos adi-
cionais por atraso, e que a conclusão da realocação das famílias da Vila Nazaré 
já foi adiada seis vezes. Segundo ele, com a finalização da ampliação da pista, 
a obra está 98% concluída, faltando apenas a área de Resa (escape), instalação 
de equipamentos de navegação e homologação.

A aula inaugural do Ciclo Online de Formação de Liderança, promo-
vido pelo Conselho de Futuras Lideranças (Conlider) da FIERGS, ocorreu 
na noite de quarta-feira, com a participação do presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, e da presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Espírito Santo (Findes), Cristhine Samorini. Petry destacou em 
sua manifestação a importância que dá ao Conlider, cujo objetivo é o de 
estimular a expressão, o desenvolvimento e a formação de futuros líderes 
empresariais. O presidente da FIERGS elogiou o trabalho executado por 
este Conselho e lembrou que em sua nova gestão, iniciada em julho do 
ano passado, cinco novos diretores são oriundos dele.

Primeira mulher eleita para a presidência da Findes, Cristhine ressaltou 
a atenção que sua gestão dá para a temática de novas lideranças. Ela, que 

entrou na atuação sindical aos 17 anos, aconselhou os novos líderes em 
formação a estarem sempre “preparados para ouvir quem pode trazer 
experiência a vocês”. O Sistema Findes mantém o Ciclo de Formação de 
Liderança do Cindes Jovem, dentro do Centro das Indústrias do Espírito 
Santo.

A aula inaugural, conduzida pelo coordenador do Conlider, Alexandre 
De Carli, e pelo vice, Rodrigo Petry, teve ainda a apresentação do presi-
dente do Conselho Consultivo das Bebidas Fruki, Nelson Eggers e sua filha 
e sucessora na presidência executiva, Aline Eggers Bagatini. Eles falaram 
sobre A história da quase centenária Fruki, considerada uma das marcas 
mais antigas do Rio Grande do Sul e a importância de formar lideranças 
para o processo de sucessão.

Redução da Alíquota Interna de ICMS no RS é tema de live que ocorre 
na segunda-feira, dia 19, às 16h, por meio do Conselho de Assuntos Tribu-
tários, Legais e Cíveis (Contec) e apoio da Unidade de Desenvolvimento 
Sindical (Unisind) da FIERGS. O objetivo é esclarecer questões envolvendo 
a redução da alíquota interna de ICMS no Rio Grande do Sul e o convi-
dado será o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, 
com mediação do vice-presidente do CIERGS e coordenador do Contec, 
Thômaz Nunnenkamp. Desde o dia 1º de abril, um decreto estadual prevê 
a redução da alíquota do ICMS nas compras internas para 12%. O acesso 
se dará pelo link http://bit.ly/3s6gHL4.

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sesi, 
Senai, IEL e Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação, 
Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), está recebendo inscrições para 

seu segundo ciclo. O fomento busca promover a cultura da inovação e 
aumentar a competitividade da indústria gaúcha.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Na quarta-feira, o prefeito Sebastião Melo, a primeira-dama Valéria 
Leopoldino e os secretários municipais de Saúde, Mauro Sparta, e de De-
senvolvimento Social, Léo Voigt, visitaram a sede do Banco de Alimentos da 
FIERGS, onde foram recebidos pelos Diretores e Voluntários. Em 15 dias de 
mobilização, os porto-alegrenses que se vacinaram contra a Covid-19 doaram 
cerca de 20 toneladas de alimentos não-perecíveis na campanha de parceria 
entre a prefeitura e o Banco de Alimentos.

Melo reforçou que a arrecadação é uma ação emergencial para apoiar 
famílias que estão passando necessidade e elogiou a parceria  “Acredito 
muito no voluntariado, e o Banco de Alimentos é o parceiro ideal para essa 
mobilização. O fortalecimento da solidariedade é um legado inegável dessa 
triste crise que estamos enfrentando com a pandemia. Temos que nos unir 
para melhorar a vida das pessoas”, disse.

A campanha, que teve início em 30 de março nos drives-thrus e locais 
de vacinação, também tem ponto de coleta no Mercado Público de Porto 
Alegre. Confira os pontos de doação:
• Drive-thru Big Sertório (rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do 

Sam’s Club). De segunda a sexta, das 9h às 17h.
• Drive-thru Big BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300, Cristal). 

De segunda a sexta, das 9h às 17h.

• Drive-thru PUCRS (avenida Ipiranga 6681, com entrada ao lado do Museu 
da PUCRS. De segunda a sexta, das 9h às 17h.

• Mercado Público (avenida Borges de Medeiros, Centro Histórico).  
De segunda a sexta, das 7h às 18h.

Inscrições para cursos técnicos do Senai-RS são prorrogadas

As transformações da sociedade em 
debate no Fórum IEL de Inovação

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

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.
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