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Industrial gaúcho começa confiante o segundo semestre

Sesi e Senai trabalham há 80 anos pela inserção dos jovens 
menos favorecidos no Brasil, dando formação e cidadania

Projeto do Senai 
vira ferramenta de 
combate à Covid

Capacitação de migrantes e refugiados

Presidente do Setcergs visita o Banco de Alimentos

Mercopar terá Encontro Virtual 
de Negócios Internacionais 100% on-line

FIERGS conhece ações e projetos do Exército no Rio Grande do Sul

Abertas inscrições aos cursos técnicos

Esteio Tec tem 135 vagas para cursos no Senai

Educação para Jovens e Adultos do Sesi recebe matrículas

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – 
FIERGS, em conjunto com a Confederação Nacional da Indústria 
– CNI, reforça apoio a uma reforma tributária ampla, que envolva 
tributos federais, estaduais e municipais, e reitera a posição de que 
ela é mais do que urgente. A Reforma Tributária não precisa estar 
condicionada a qualquer outra, e torna-se ainda mais importante 
em um momento em que o país deve acelerar o crescimento para 
amenizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. 
A proposta de reforma do imposto de renda (PL 2.337/2021), enviada 
pelo Governo Federal, tem diversos equívocos e desincentiva os inves-
timentos produtivos ao aumentar a tributação sobre a renda gerada 
por eles. Mesmo com as alterações feitas pelo relator Deputado Celso 
Sabino (PSDB/PA), o texto ainda carece de diversos aperfeiçoamentos.  
A FIERGS e a CNI vêm trabalhando junto ao Congresso Nacional e ao 

Governo Federal visando uma reforma ampla da tributação sobre 
o consumo, que substitua nossos tributos não isonômicos por um 
Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) de padrão mundial, e sobre a 
renda, buscando alinhar o Brasil ao que tem sido praticado interna-
cionalmente.

A FIERGS acredita ser necessária a realização de reformas nas 2 
bases de tributação (do consumo e da renda), além de na esfera ad-
ministrativa, bem como reconhece a capacidade do Governo Federal, 
do Congresso Nacional e da sociedade brasileira para propor e aprovar 
propostas que estimulem os investimentos produtivos, com conse-
quente crescimento da economia e, principalmente, com a melhora 
da qualidade de vida da população.

Porto Alegre, 23 de julho de 2021.

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está com 
matrículas abertas para os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. A me-
todologia da EJA é pensada especialmente para o trabalhador da indústria e seus dependentes, 
visando seu crescimento profissional e como cidadão. À distância, a EJA do Sesi utiliza uma 
plataforma de educação, que permite ao aluno estudar de forma flexível onde, como e quando 
puder. Voltada ao mundo do trabalho e à solução de problemas, a metodologia do Sesi permite 
ao aluno perceber a aplicabilidade do conhecimento adquirido.  Para as empresas, a EJA do Sesi 
é a oportunidade de desenvolver seus colaboradores, elevar o nível de escolaridade e qualificar o 
seu quadro de pessoal. Mais informações em https://www.sesirs.org.br/servicos/eja-educacao-
-de-jovens-e-adultos-distancia ou pelo telefone 0800 051 8555 e whatsapp 51 99226.3846. 
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Economia
Falta de crescimento e desemprego serão resolvidos
com reforma tributária ampla
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indústria dE transformação
Tecnologias devem gerar 700 mil empregos nos próximos 10 anos
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TIRE O PROJETO DE INOVAÇÃO 
DA SUA EMPRESA DO PAPEL 
COM A AJUDA DOS   
MELHORES PROFISSIONAIS   
DE INOVAÇÃO DO PAÍS. 

PA R C E R I A I N I C I AT I VA

A inovação impulsiona a competitividade, o desenvolvimento  

 das indústrias e do país.

O programa INOVA Talentos - IPT Open Experience é uma parceria do IEL 
com o IPT e tem o objetivo de desenvolver projetos de inovação nas 
empresas de pequeno, médio e grande portes, instituições públicas   
e privadas de ciência e tecnologias, órgãos de governo e entidades  
 do terceiro setor. Se sua empresa tem um projeto de inovação e precisa 
de apoio dos melhores profissionais para viabilizá-lo, essa é uma 
oportunidade imperdível.

Quem inova tem futuro.

Conheça o programa e Participe!

www.inovatalentos.com.br
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Indústria
Brasileira

▼ SENADOR ROBERTO ROCHA
“Reforma tributária é prioridade”

Após 17 anos, Câmara dos Deputados aprova a lei geral 
que promete mais segurança jurídica e incentivo 

aos investimentos em infraestrutura

As novas vias do
licenciamento ambiental

COP 15 E COP26 ▶ O que esperar da agenda ambiental na China e na Escócia
ATUAÇÃO ▶ Um novo balanço das propostas da CNI para o Brasil voltar a crescer
TELEMEDICINA ▶ A experiência do SESI com um serviço mais seguro e rápido

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

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

AGENDA

ROAD SHOW SERRA
O Road Show on-line Rio Grande do Sul – Região da Serra ocorre no dia 27 de julho, às 10h. Serão apresentadas as principais ferramentas e oportunidades 
de negócios internacionais com foco nas empresas da região. A realização é da FIERGS, com parceria da Apex Brasil, Sebrae-RS e governo do Estado, 
com apoio da CIC de Caxias do Sul. Inscrições em bit.ly/roadshowserra.

CAPACITAÇÃO DRAWBACK
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) e a Gerência de Relações Internacionais e Comércio Exterior, criou um curso de 
capacitação a distância de Drawback, teoria e prática com simulador. São videoaulas com as explicações dos fundamentos do Drawback, assim como 
os dez passos para a elaboração do ato concessório. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br.

INTELIGÊNCIA COMERCIAL
A oficina de Inteligência Comercial Internacional – Seleção de Mercados é realizada pela FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) 
e Gerência de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Inscrições em http://bit.ly/inscricaooficinaic. São mais de oito horas de conteúdo gravado 
com acesso por um ano. Informações: (51) 3347-8866 ou inteligencia.gerex@fiergs.org.br.

PROCESSO IMPORTAÇÃO
Novo Processo de Importação Duimp é a capacitação on-line que será realizada pela FIERGS, por meio do CIN-RS, em 10 e 11 de agosto, das 15h às 18h. 
O objetivo é preparar e capacitar os profissionais que atuam no processo de importação, de forma a utilizar corretamente as novas funcionalidades do 
Portal Único de Comércio Exterior. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br.

O Senai-RS realiza em parceria com o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugia-
dos (SJMR) o curso Organização de Almoxarifado e Controle de Estoque para 
migrantes e refugiados. A capacitação, com 15 vagas, iniciou esta semana e 
terá carga de 30 horas, no Senai Visconde de Mauá, em Porto Alegre.  A inicia-
ção profissional busca inserir o aluno nos conceitos e práticas dos processos 
administrativos da área de logística.

O SJMR é uma organização internacional vinculada à Companhia de Jesus, 
nascida em 1980 e presente em mais de 50 países e tem como objetivo promover 
e proteger a dignidade e os direitos da população migrante e refugiada mais 
vulnerável no Brasil, acompanhando seu processo de inclusão, autonomia.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística 
no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs) e primeiro vice-presidente do Banco 
de Alimentos, Sérgio Mário Gabardo, foi homenageado com placa descerra-
da na Galeria de Honra da Logística Social do Banco de Alimentos, durante 
visita realizada à sede da entidade. O Plano Logístico do Banco de Alimentos 
é coordenado pelo Setcergs. A cerimônia, na última quarta-feira (14), contou 
com a presença do conselheiro e fundador do Banco de Alimentos, Adir Luiz 
Fração; e do vice-presidente Extraordinário de Responsabilidade Social da 
NTC&Logística, João Pierotto Neto.

Somente no ano de 2020, as transportadoras parceiras do Banco de Alimen-
tos percorreram cem mil quilômetros, envolvendo centenas de motoristas e 
ajudantes voluntários. Neste trabalho, o Mapa da Capital é dividido em 19 rotas 
que contemplam todos os Bairros, sendo que para cada um deles é definido 
um período para envio dos alimentos. O Banco de Alimentos também conta 
com frota própria de veículos, constituída hoje por caminhões e camionetes.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial, divulgado na segunda-feira  
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), revela 
que o segundo semestre começa com perspectiva otimista para o setor. Na 
quarta alta consecutiva, o ICEI-RS atingiu 64,1 pontos em julho, 1,6 acima de 
junho. Desde abril, cresceu dez pontos, atingindo o maior patamar do ano, 
bem acima de sua média histórica, de 53,9.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) lamentam as declarações do secretário de Política Econômica 
do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida. Suas falas demonstram profundo 
desconhecimento de como as instituições já contribuem, de forma efetiva e 
permanente, com a inserção de jovens brasileiros no mercado de trabalho, 
sobretudo os de classes menos favorecidas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Idealizado para sanitização de produtos submetidos à radiação ultravio-
leta (UVC) e ao gás ozônio (O3), um projeto de protótipo desenvolvido pelo 
Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros virou um importante 
aliado na luta de combate à Covid. Para fazer o desenvolvimento da pesquisa,  
a empresa Bella Moda Ltda buscou o apoio do Instituto Senai por meio de um 
projeto Embrapii. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS REFORÇA APOIO A UMA 
REFORMA TRIBUTÁRIA AMPLA 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com inscri-
ções abertas para cursos técnicos em várias regiões. São  2.700 vagas, sendo 
800 presenciais e 1.900 semipresenciais em 19 cidades do Estado, em áreas 
como Automação Industrial, Mecânica, Química,  Vestuário, entre outros.  Os 
cursos técnicos do Senai-RS têm a preferência de 95,8% das indústrias na 
hora de contratar, conforme o Sistema de Acompanhamento de Egressos da 
instituição. Mais informações site www.cursostecnicossenairs.com.br ou 
pelo telefone 0800 051 8555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A prefeitura de Esteio está oferecendo 135 vagas em cursos de qualificação, aperfeiçoamento e iniciação profissio-
nal do Senai para jovens de baixa renda. Trata-se do Esteio Tec. Os cursos, nas áreas de gás, energia, eletroeletrônica 
e metalmecânica, serão  realizados no Instituto Senai de Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia e custeados pelo 
Executivo Municipal. O programa foi lançado esta semana. Os interessados devem procurar a prefeitura de Esteio 
para participar de processo seletivo.

A 30ª edição da Mercopar – Feira de Inovação Industrial – ocorre 
entre 5 e 7 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em 
Caxias do Sul (RS). Por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-
-RS), a FIERGS, que realiza a Mercopar junto com o Sebrae-RS, prepara 
o Encontro Virtual de Negócios Internacionais, 100% on-line, durante 
os três dias da feira, das 9h às 18h. Os mercados-alvos são os países da 
América Latina contemplando os setores Metalmecânico, Automação 
Industrial e Eletroeletrônico.

Na edição do ano passado, o Encontro contou com mais de 70 

participantes, entre vendedores e compradores de oito países, que em 
98 reuniões geraram mais de US$ 10 milhões entre negócios fechados 
durante a rodada e de expectativa para os próximos 12 meses. Mais 
informações em cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

Aos moldes de 2020, quando foi a única feira industrial presencial 
realizada no país, cumprindo todos os protocolos para a sua realização 
em meio a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2021 da Merco-
par está planejada para ocorrer de forma híbrida (on-line e presencial) 
mantendo o foco na geração de negócios.

As principais ações e projetos em andamento do Exército no Estado e a 
importância para a sociedade foram apresentadas pelo comandante militar 
do Sul, general de Exército Valério Stumpf Trindade, na sede do Comando 
Militar do Sul, em Porto Alegre, na quinta-feira. O presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, acompanhou a palestra, que destacou a ação do 
Exército na duplicação das estradas no Estado. Junto com Petry estiveram o 
vice-presidente da FIERGS e coordenador do Comitê da Indústria de Defesa e 
Segurança (Comdefesa) da entidade, Gilberto Ribeiro; e o diretor do CIERGS 
José Luiz Bozzetto. Além da FIERGS, participaram a Farsul, a Fecomércio, a 
Federasul e a Associação Comercial de Porto Alegre.
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