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INSCRIÇÕES 
 

LOCAL: ULBRA/Canoas  
ANFITEATRO DO PRÉDIO 59 (FACULDADE 
DE ODONTOLOGIA, 3o andar) 
 
AGENDA: 09/10 | das 8h30 às 17h30 
 
CARGA HORÁRIA: 8 horas 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: Entre 24/08 
a 03/10 
 
Realização:  Rede de Inovação em 
Tecnologias para a Saúde ULBRA (RIT 
Saúde ULBRA) 
 
Mais informações através do telefone (51) 
3477-9573 email ppggta.mp@ulbra.br 
 
Patrocínio: Fundação ULBRA (FULBRA) 
 
Apoiadores: SINDIQUIM RS, SINDICIS RS, 
Cluster de Tecnologias para a Saúde RS, 
Sebrae RS, InnVitro P&D e Ulbratech 
 

FIERGS LANÇA: 
PLATAFORMA DE 
COMPROMISSOS 
PARA UM BRASIL 

INDUSTRIAL 
O Grupo de Política Industrial 

da FIERGS/CIERGS foi 

constituído com o objetivo de 

(1) debater a situação 

econômica da indústria e (2) 

propor uma política industrial 

estruturada junto aos 

representantes do poder 

público a partir de 2019, 

visando o desenvolvimento 

sustentado. As ações de curto 

prazo farão parte do 

posicionamento do Sistema 

FIERGS a ser apresentado para 

os candidatos às Eleições de 

2018, tanto em nível estadual 

quanto federal. Acesse: 

FIERGS. 

 
13h – Credenciamento   

14h30  - O cenário brasileiro 

da transformação digital  e 

como a nova era cognitiva 

está  trazendo oportunidades 

para as empresas  

15h30 -   As novas 

tecnologias e seus impactos 

econômicos e sociais - Silvio 

Meira 

16h30 - Intervalo 

17h - Diversidade e Inclusão 

na era digital  

17h45 - Bate Papo  

18h30 - Encerramento 

INSCRIÇÕES 

 

RECEITA 
disponibiliza 10 
videoaulas sobre 

eSocial, EFD-REINF e 
DCTFWEB 

Em seu canal oficial no 

Youtube disponibilizou 10 

videoaulas com o auditor-

fiscal da Receita Federal 

Cláudio Maia com o objetivo 

de apresentar a todos a nova 

forma de apresentação de 

informações Previdenciárias,  

trabalhistas e fiscais, além de 

apresentar as novas 

declarações previdenciárias. 

Acessar: RECEITA FEDERAL 

PORTARIA MF N° 409, DE 

20 DE SETEMBRO DE 2018 

 
A portaria MF no 409/2018, 
que dispõe sobre o Fator 
Acidentário de Prevenção 
(FAP 2018, com vigência em 
2019), juntamente com as 
respectivas ordens de 
frequência, gravidade e custo, 
foi publicada nesta sexta-feira 
(21) no Diário Oficial da 
União. O FAP está disponível 
nos sites da Previdência 
(www.previdencia.gov.br) e 
da Receita Federal do Brasil 
(www.receita.fazenda.gov.br). 
O acesso é feito por meio da 
mesma senha que é utilizada 
pelas empresas para outros 
serviços de contribuições 
previdenciárias. 
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