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Secretário começa a discutir na FIERGS teto para impostos no Brasil

Edital Gaúcho de Inovação 
tem 28 ideias inscritas no 
segundo ciclo

Fórum de Inovação trata das 
transformações da sociedade

Lançada a Agenda Legislativa com mais
de 60 projetos de interesse da indústria gaúcha

Participantes de live esclarecem dúvidas 
sobre as MPs 1.045 e 1.046

Sesi realiza torneio 
internacional de robótica com 
transmissão pelo Youtube

Rede RS Indústria 4.0 lança portal com diagnóstico
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Dividida em sete áreas temáticas, a Agenda Legislativa da FIERGS 2021 foi 
lançada oficialmente na segunda-feira, em evento que contou com a presença 
do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, 
Gilberto Porcello Petry, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ga-
briel Souza, e do coordenador do Conselho de Articulação Parlamentar (Coap) 
da FIERGS, Cláudio Bier. “A Agenda Legislativa tem o propósito de posicionar a 
entidade frente a possíveis amarras que possam atrasar ainda mais a retomada 
do desenvolvimento da sociedade gaúcha. Esse documento é um mapa de voo, 
que pode nos levar ao destino correto. Temos divergências, todos têm, mas 
conversando com parlamentares conseguimos avançar muito”, disse Petry, em 
sua manifestação de abertura.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os efeitos das Medidas Provisórias 1.045 e 1.046 nas empresas e nas relações 
do trabalho foram tratados, na quinta-feira, em live realizada pela FIERGS, por 
meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) e da Unidade de Desen-
volvimento Sindical (Unisind), em parceria com a Federação das Indústrias 
do Estado de Santa Catarina (FIESC). O coordenador do Contrab, Guilherme 
Scozziero Neto, destacou que as medidas vêm em momento oportuno para a 
manutenção de empregos e empresas durante a pandemia, mas alertou que 
é preciso estar atento para o prazo de 120 dias de vigência de ambas, a partir 
da publicação das MPS, em 28 de abril. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS afirma que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), 
na quarta-feira, de aumentar de 2,75% para 3,5% a taxa Selic se explica pela 
necessidade de manter o ciclo de aperto monetário. A piora nas expectativas 
de inflação e a previsão de um déficit maior das contas do governo foram as 
novidades em relação à reunião anterior, em 17 de março.

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 o 
de 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

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

ConeCtividade

CNI adere ao Movimento Antene-se

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

aCordo MerCosul-eu
Compromisso com sustentabilidade

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.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL ▶ A proteção aos direitos das empresas de pequeno porte
MERCOSUL ▶ Bloco econômico completa 30 anos em meio a conquistas e desafios
ENTREVISTA ▶ Tiago Mitraud (Novo-MG) fala sobre a reforma administrativa 

Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 6  nº 54

abril 21

Indústria
Brasileira

▼ MEMÓRIA
O legado de

Carlos Abijaodi

A introdução da tecnologia 5G no país,
prevista para o ano que vem, vai aumentar
a produtividade e a segurança na indústria

Vai ser muito
mais rápido
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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

O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério 
da Economia, Carlos Alexandre da Costa, trouxe para debate com a Federa-
ção das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), em reunião na 
quinta-feira na entidade, a ideia de criar um “teto para os impostos no Brasil”. 
Citou a trajetória de participação crescente da carga tributária do País sobre 
o PIB, e questionou: “Se existe um Teto de Gastos, por que não criar um Teto 
para os Impostos?”. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O segundo ciclo do 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), 
teve 28 ideias inscritas. O fomento busca promover a cultura da inovação e aumentar a 
competitividade da indústria gaúcha. O próximo passo será a avaliação das ideias que 
poderão ser transformados em projetos. A divulgação ocorre em 2 de julho. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com o objetivo de debater a cultura da inovação das organizações a partir da diver-
sidade, 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.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Entidade diz que aumento da Selic se explica
pela necessidade de manter aperto monetário

Líderes empresariais debatem 
como manter a indústria 
competitiva nos novos tempos

IEL promove curso on-line

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 
consultora 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. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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A Rede RS Indústria 4.0 lançou o portal www.redeindustria40.com.br. 
Conduzida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), por meio do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec), a Rede  tem 
como objetivo reunir informação e conhecimento para difundir a cultura 4.0. 
Integram a iniciativa além de FIERGS, Senai, IEL e Sebrae, Abimaq-Ipdmaq, 
Abinee, Abicalçados, ABII, Abrameq, Assespro, APL Automação e Controle, 
Simecs, Feevale, Furg, IFRS, UFRGS, PUCRS, Unisinos, Ulbra, UCS, UniLaSalle, 
SICT-RS, IEITEC, Grupo Randon e AGCO, com apoio do governo do Estado. A 
intenção é ser referência em Industria 4.0 para todo o Estado, por meio de um 
ecossistema que busque essa nova jornada.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) promoveu nesta sexta-feira (7) 
a etapa estadual do Torneio de Robótica First Lego League. A competição, 
tradicional entre estudantes e professores, foi transmitida pelo YouTube e 
teve 21 equipes inscritas, de escolas públicas e privadas. Os vencedores se-
rão conhecidos a partir das 9h deste sábado (8), no mesmo canal, pelo link  
https://youtu.be/dNOR3O1Lhcg.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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