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tratamento de pacientes de Covid-19

FIERGS lança Agenda Legislativa em 3 de maio
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FIERGS pode colaborar com vacinação da Covid-19

Subsecretário da Receita Estadual orienta empresas 
sobre decreto de redução do ICMS
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Sesi promove ações 
para o Dia da Leitura
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Com o objetivo de acelerar o processo  de vacinação da Covid-19, o presidente 
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto 
Porcello Petry, coloca a estrutura física e equipes de profissionais do Serviço 
Social da Indústria (Sesi-RS) à disposição para colaborar com a vacinação da 
Covid-19. “Sabemos que a operação final da imunização é de responsabilidade 
dos municípios, mas estamos dispostos a contribuir para que o Estado seja 
beneficiado como um todo”, afirma.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Desde o dia 1º de abril, um decreto estadual prevê a redução para 12% da 
alíquota do ICMS nas compras internas no Rio Grande do Sul. Com o objetivo 
de melhor esclarecer essa questão a FIERGS, por meio do Conselho de Assuntos 
Tributários, Legais e Cíveis (Contec) e apoio da Unidade de Desenvolvimento 
Sindical (Unisind), realizou na segunda-feira uma live  com o subsecretário da 
Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. “Buscamos uma condição de competi-
tividade para a indústria e uma melhoria de negócios para a economia gaúcha”, 
disse Pereira, reforçando a preocupação tanto da Fazenda estadual quanto dos 
empresários com a segurança jurídica. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA

ENCONTRO DE NEGÓCIOS
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), realiza o Encontro Virtual de Negócios Internacionais voltados ao setor de alimentos e 
bebidas. Será entre os dias 25 e 27 de maio, das 9h às 18h, por meio de plataforma virtual. As vagas são limitadas. Para mais informações: cinbusiness@
fiergs.org.br ou (51) 3347-8866. Haverá rodadas de negócios com importadores interessados em produtos brasileiros e webinares com especialistas. 
As inscrições se encerram nesta sexta-feira, 23 de abril.

CONECTA SAÚDE
O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) promove, de 21 a 23 de junho, o Sesi Conecta Saúde, evento online gratuito sobre saúde no trabalho, com 
transmissão pelo YouTube. sesiconectasaude.com.br.

 A FIERGS doou três capacetes Elmo para testes em tratamento de pacientes 
com Covid-19  à Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. O dispositivo 
foi desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do 
Ceará e oferece oxigênio em alto fluxo, já sendo usado por hospitais daquele 
Estado, além de Goiás, Maranhão, Amazonas e Minas Gerais. “Esta é mais uma 
contribuição que a indústria está fazendo no combate à pandemia”, destaca o 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Tecnologia

Imersão virtual de inovação em Israel

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

inTernacional

Missões e encontros virtuais a empresários

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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▼ 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

Influenciado especialmente pela melhora nas expectativas para os próximos 
meses, o Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS), divul-
gado na quinta-feira pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS), voltou a subir em abril. Registrou 58 pontos, 3,9 acima de março, 
quando caiu 8,7. Essa alta recupera parte da queda anterior e mantém o ICEI-RS 
acima da linha divisória dos 50 pontos, o que denota confiança. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Agenda Legislativa da FIERGS tem como objetivo divulgar a opinião e o 
entendimento da entidade acerca dos efeitos, sobre o setor industrial, de mais 
de 60 matérias protocoladas pelos deputados estaduais. Além disso, busca 
reforçar a interlocução com os parlamentares e deixar ainda mais transparente 
a ação de defesa dos interesses da indústria. Ela será lançada no dia 3 de maio, 
às 15h, com transmissão ao vivo do Estúdio Digital pelo canal da FIERGS no 
Youtube, e participação do presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry; do coordenador do Conselho de 
Articulação Parlamentar (Coap) da entidade, Cláudio Bier; e do presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado estadual Gabriel Souza. Todos os protocolos 
de limitação de público e de controle sanitário serão obedecidos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com o objetivo de debater a cultura da inovação das organizações a partir da diversidade, 
da comunicação 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 professora da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), Lindalia Junqueira, e a responsável pelo RH da ThoughtWorks, Grazi Mendes. O 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. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Coordenadores e orientadores pedagógicos do Sesi e Senai do Rio 
Grande do Sul participam da capacitação de Formação de Facilitadores 
de Círculos de Construção de Paz para Situações Menos Complexas, com 
o objetivo de ampliar os processos que promovam o diálogo, a paz e a 
boa convivência nas escolas e espaços educacionais. Ministrada pela 
Ajuris (Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul), por meio da Escola 
Superior da Magistratura – ESM e do Núcleo de Formação em Justiça 

Restaurativa, a capacitação tem por finalidade contribuir na formação da 
paz para a gestão da convivência em situações não conflitivas, consoli-
dando a escola como um lugar dotado de uma atmosfera de segurança 
e de respeito. Os 50 participantes previstos serão capacitados em duas 
turmas, nos períodos de 26 a 30 de abril e de 24 a 28 de maio. Esta ação 
é fruto da parceria entre o Departamento Nacional do Sesi e a Escola 
Superior da Magistratura.  

A ação do Senai-RS, General Motors, Novus e Governo do Estado já 
está com o conserto de 25 respiradores em andamento. Após a manu-
tenção, os equipamentos serão devolvidos aos hospitais de origem. As 
instituições de saúde ainda podem solicitar o conserto pela plataforma que 
está no site https://www.senairs.org.br/manutencao-de-respiradores-
-para-o-combate-covid-19. Em 2020, o  Senai  e a GM consertaram 119 
respiradores no Rio Grande do Sul. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai do Rio Grande do Sul ficou em segundo lugar entre todos os 
Estados em Regras de Desempenho e receberá R$ 700 mil do Departa-
mento Nacional. A premiação leva em consideração os índices de cada 
unidade estadual em educação profissional e tecnológica, tecnologia e 
inovação e eficiência operacional. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Euvaldo Lodi promove a partir de 31 de maio o curso on-line 
Projetos de inovação: do projeto à captação de recursos, ministrado pela con-
sultora Claudia Rocha. As aulas acontecerão pela nova plataforma de Educação 
Executiva do IEL, lançada em fevereiro. A ferramenta oferece serviços para 
equipes e indivíduos que desejam aperfeiçoar o desempenho no mercado 
empresarial. Inscrições pelo site iel.org.br/educacaoexecutiva.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Na sexta-feira, 23 de abril, o Sesi comemora o Dia da Leitura. A data é marcada 
pela realização de ações de promoção da leitura e propõe que todos reservem 
alguns minutos para ler. Durante esta semana foram realizados  compartilhamen-
tos de textos, vídeos e lives, buscando fomentar o acesso aos livros e mostrar a 
importância da leitura.

Além de ações diretas para os alunos do Sesi de todos os programas (Educação 
Infantil, Contraturno, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos), aconteceram 
lives com os autores Pedro Guerra e Caio Riter e uma para educadores sobre Leitura 
e Literatura.

Confiança da indústria gaúcha 
volta a crescer
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