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FIERGS lança Agenda Legislativa 
na segunda-feira

Edital Gaúcho de Inovação tem 
16 projetos no primeiro ciclo

As transformações da sociedade 
é tema do Fórum de Inovação

Ritmo da indústria gaúcha acelera apesar da alta de 
preços e falta de matérias-primas

Retomada das aulas no Senai
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A pesquisa Sondagem Industrial, divulgada na quarta-feira pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), mostra que indústria 
gaúcha voltou a acelerar o ritmo em março. Operou acima da capacidade 
usual, expandindo a produção e o emprego. “O resultado foi positivo para o 
mês, mas a falta e os altos preços das matérias-primas seguem preocupando 
o setor. Mesmo assim, para os próximos seis meses os empresários gaúchos 
mantiveram suas projeções de crescimento para a demanda e o emprego, 
aumentando também a disposição de investir”, diz o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Impulsionando a Indústria Gaúcha - Descubra como competir nos novos tempos 
é o evento on-line gratuito que será realizado pela FIERGS, por meio do Conselho 
de Pequena e Média Indústria (Copemi) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). O objetivo 
é debater caminhos que contribuam para a indústria do Rio Grande do Sul, e como 
o setor se redesenhou e ainda está se adaptando às novas necessidades de modo a 
se manter competitivo. Será nos dias 10, 13, 20 e 27 de maio, das 16h às 17h30min. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA

CAPACITAÇÃO PARA EXPORTADORES
Benefícios e Aspectos Fiscais na Exportação será o tema da capacitação on-line realizada pela FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios, 
pela plataforma Zoom, em 5 e 6 de maio, das 9h às 12h. O objetivo é o de possibilitar o conhecimento e procedimentos das operações e modalidades 
de exportação. Inscrições: forms.gle/AypYevdYnRUkwc7V7. Informações: cin@fiergs.org.br ou (51) 3347-8675.

MPS 1.045 E 1.046
As MPS 1.045 e 1.046 e suas implicações nas relações do trabalho serão analisadas pelos advogados Benoni Rossi e Eugênio Hainzenreder Júnior em 
live no dia 6 de maio, às 10h. A promoção é da FIERGS, Unisind e FIESC. Inscrições gratuitas até 5 de maio em bit.ly/3vu03HE e o link de acesso será 
enviado no dia do evento. Informações: eventos.contrab@fiergs.org.br.

INTELIGÊNCIA COMERCIAL
O webinar Inteligência Comercial Internacional – Selecionando Mercados com Informação ocorre em 12 de maio, às 10h, de forma on-line, via 
Microsoft Teams. O evento é gratuito e mais informações poderão ser obtidas em inteligencia.gerex@fiergs.org.br ou em (51) 3347-8787. Inscrições em  
bit.ly/icselecaomercados.

ALIMENTOS E BEBIDAS
A FIERGS, por meio do seu Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), realiza o Encontro Virtual de Negócios Internacionais voltado ao setor de alimentos 
e bebidas. Será nos dias 25 a 27 de maio, por meio de plataforma virtual, das 9h às 18h. As vagas são limitadas. Empresas terão oportunidade de 
participar de rodadas de negócios com importadores e de webinars com especialistas. Informações: cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

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. Inscrições: sesiconectasaude.com.br

Pandemia

Ministro da Saúde participa de reunião na CNI

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

medidas TrabalhisTas

Cartilha da CNI tira dúvidas e ajuda na aplicação das MPs 1.045 e MP 1.046

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

O mundo muda a todo instante, 

numa velocidade cada vez maior. 

Novas tecnologias, novos profi ssionais 

e um mercado global ainda mais 

competitivo exigem indústrias mais 

ágeis e inovadoras todos os dias. 

Estar preparado é imprescindível. 

Esse é o papel fundamental da CNI. 

Ajudar as indústrias brasileiras 

a acompanharem esse novo 

momento contribui para que o futuro 

da indústria também passe por aqui. 

É bom para o Brasil. É bom para todos. 

É bom para você.

A CNI está construindo hoje 

o futuro da indústria.

É NO PRESENTE 
QUE A CNI 
CONSTRÓI 
O FUTURO DA 
INDÚSTRIA E 
DO TRABALHO.

Saiba mais em www.cni.com.br
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Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 
Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

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 transparen-
te a ação de defesa dos interesses da indústria. Ela será lançada na próxima 
segunda-feira, 3 de maio, às 15h, com transmissão ao vivo do Estúdio Digital 
pelo canal da FIERGS no Youtube (www.youtube.com/tvfiergs).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Das 55 ideias recebidas no 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), 16 viraram 
projetos e serão desenvolvidos em até 15 meses. O fomento busca promover a cultura da 
inovação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha. As inscrições para o segundo 
ciclo seguem abertas até o dia 4 de maio e podem ser feitas pelo site www.egii.com.br. 

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. Inscrições 
no site https://www.ielrs.org.br/forum-iel-de-inovacao.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Líderes empresariais debatem 
como manter a indústria 
competitiva nos novos tempos

IEL promove curso on-line

Empresa doa 168 mil sabonetes à Rede de Bancos de Alimentos

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

Com o intuito de continuar a apoiar famílias gaúchas em situação 
de vulnerabilidade social diante da atual pandemia da Covid-19, a em-
presa Memphis, detentora de marcas como Alma de Flores, Senador, 
Biocrema e Ann Bow, realiza uma nova doação com mais de 168 mil 
sabonetes para a Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul. A 
doação contou com a parceria do Instituto Cultural Floresta. A entrega 

foi realizada no dia 27 de abril, pelo diretor comercial Carlos Valotta, 
representando a Memphis. A expectativa é que os 168.440 sabonetes 
doados possam suprir as necessidades de higiene de cerca de 40 mil 
famílias assistidas pelos Bancos de Alimentos. Em 2020, a Memphis 
realizou uma doação semelhante, que acompanhou as cestas básicas 
das famílias durante o ano.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está retomando 
as aulas presenciais, seguindo o novo decreto publicado pelo governo do Es-
tado,  dentro dos protocolos de saúde recomendados, como o distanciamento 
adequado, a higienização de ambientes e materiais e o cuidado com a lotação 
máxima das unidades.

Os alunos devem acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem  para verificar 
o cronograma presencial de sua unidade. 
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