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AGENDA

Carta de Porto Alegre une 
Federações de Indústrias do Sul

Carvão para produzir gás natural pode 
revolucionar economia gaúcha

SST é tema estratégico para a indústria frigorífica 

Campanha de vacinação
vai até o dia 10 de maio

Conselhos da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais 
aprovam Relatório de Atividades e Contas 2016

FIERGS promove Seminário sobre Negociações Coletivas

Sesi promove Dia da Leitura

Abertas as inscrições para Pós-MBA em Gestão da Inovação

FINANCIAMENTOS ÀS EXPORTAÇÕES
Mecanismo de Financiamentos às Exportações é o tema do evento que será realizado na FIERGS, no dia 25 de abril, das 9h às 18h. O objetivo é o de 
ajudar as empresas a buscarem financiamento de exportações e o aumento do acesso a serviços financeiros. A realização é da FIERGS, por meio do 
Núcleo de Acesso ao Crédito e do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), em parceria com o Sebrae. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.
org.br.

 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Será em 5 de maio, na FIERGS, a capacitação com os fabricantes de máquinas e equipamentos, tendo como foco credenciamento Finame e cadastro 
fornecedor no Cartão BNDES. Ela ocorre entre 9h e 13h, na sala D2/211 e 212, em uma realização do Núcleo de Acesso ao Crédito da FIERGS (NAC) e 
BNDES. A atualização a cada quatro anos do cadastro e a capacitação são muito importantes para as fabricantes do setor, pois sem esse isso  nenhuma 
empresa tem acesso a recursos do BNDES. Informações: (51) 3347-8508.

PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA
Em comemoração ao Dia da Indústria, o Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi) realiza, em 25 de maio, o Seminário da Pequena e Média 
Indústria, com o tema “Como voltar a crescer em 2017”. O evento gratuito apresenta oportunidades de curto prazo adaptadas à realidade das empresas 
deste porte, permitindo a reflexão e troca de experiências, por meio de palestras, cases e debate, com mediação e facilitação de especialistas no tema. 
Será das 13h às 18h30min, no Salão de Convenções da FIERGS. Informações: (51) 3347-8508.

 “Modernizar para empregar. Esta é a solução”. A Carta de Porto Alegre, 
um documento conjunto assinado pelos presidentes das Federações das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), de Santa Catarina (FIESC) e do 
Paraná (FIEP), não deixa dúvidas. Elaborada para reforçar a posição dos 
empresários a respeito do que está sendo proposto pelo governo como 
reforma de leis trabalhistas, ela foi entregue pessoalmente ao presidente 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, 
nesta segunda-feira.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A abundância das reservas de carvão mineral no Rio Grande do Sul 
justifica qualquer esforço, seja da iniciativa privada ou de governos, para 
que o Estado use essa riqueza e gere valor e desenvolvimento. O seminário 
“Novas Perspectivas para o Uso Sustentável do Carvão” não deixou dúvidas. 
Realizado na terça-feira (18), na sede da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre, o evento reuniu empresários que 
estão interessados em investir nos negócios possíveis relativos ao carvão, 
sobretudo, ligados a um polo carboquímico.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A gestão da Segurança e Saúde no Trabalho e o compartilhamento do 
conhecimento da área são questões estratégicas para uma empresa. A afir-
mação é do médico do Trabalho, especialista em Desenvolvimento Industrial 
do Sesi, Gustavo Nicolai. “Vivemos uma era da SST com maior maturidade e 
compreensão. Temos políticas sociais e tributárias que reconhecem o inves-
timento feito em SST e penalizam os maus resultados e a falta de gestão na 
área”, destacou. Nicolai falou na manhã desta quarta-feira (19) no Seminário 
de Segurança e Saúde no Trabalho da Indústria Frigorífica, promovido pelo 
Sistema FIERGS, por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), em parceria 
com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS prorrogou a adesão à Campanha de Vacinação 2017 até o 
dia 10 de maio. As empresas podem aderir pelo site www.sesirs.org.br/ 
campanhavacinacao. O objetivo é promover a saúde e a qualidade de vida 
do trabalhador, reduzindo o afastamento e contribuindo para o aumento da 
produtividade da indústria gaúcha. De acordo com a Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a gripe 
ou o resfriado foi responsável por 17,8% das faltas de, pelo menos, um dia 
ao trabalho ou à escola em 2013. A meta deste ano é alcançar 240 mil traba-
lhadores. A aplicação da vacina começou dia 17 de março.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os Conselhos de Curadores e de Administração da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, presididos respectivamente pelos industriais Heitor José 
Müller e Jorge Luiz Buneder, reuniram-se com seus conselheiros, nesta terça-feira (18), para aprovação do Relatório de Atividades e Balanço de 2016, e 
Plano de Ação e Orçamento de 2017. Ambos foram aprovados por unanimidade.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com a relevância dos debates sobre reforma trabalhista ganhando destaque em todo o Brasil e com o objetivo de colaborar com as indústrias gaúchas, 
a Federação das Indústrias do Rio grande do Sul (FIERGS), por meio de seu Conselho de Relações do Trabalho e Previdência Social (Contrab), promove, 
no dia 25 de abril, o Seminário especial Negociações Coletivas 2017. Será no Salão de Convenções da entidade (Avenida Assis Brasil, 8787 – Bairro 
Sarandi – Porto Alegre), das 13h às 16h. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo link: https://seminarionegociacao.eventize.com.br/.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em alusão ao Dia Internacional do Livro, comemorado em 23 de abril, 
o Serviço Social da Indústria criou, na mesma data, o Dia da Leitura Sesi. A 
intenção é chamar a atenção das pessoas para a importância da leitura. O 
Sesi conta atualmente com diversas ações para promover o acesso aos livros 
tanto em seus centros de atividades, com as bibliotecas, quanto nas empresas 
com o programa Sesi Imaginação, ou nas comunidades com o Sesi Indústria 
do Conhecimento e o Centro Cultural Sesi. “Acreditamos que a leitura é prá-
tica sociocultural que deve estar inserida em um conjunto de ações sociais e 
culturais e não exclusivamente escolarizadas e restritas ao ambiente escolar. 
Neste sentido, tentamos construir oportunidades para ampliar o encontro 
entre leitores e livros”, explica o diretor superintendente, Juliano Colombo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Pós-MBA em Gestão da Inovação, uma parceria do IEL-RS e Unisinos, está com inscrições abertas. As aulas iniciam em 3 de maio. O curso foi criado 
para atender as demandas das empresas industriais do RS. Com curta duração, o aprendizado baseia-se na aplicação de conhecimentos na prática, na 
experimentação e uso de ferramentas de inovação. Em sua terceira edição, o pós aborda temas como estratégia da inovação, cultura organizacional que 
direciona as equipes para atitudes inovadoras, ferramentas, entre outros. O curso é destinado a pessoas que já tem pós graduação e estão em cargos 
de gestão. Informações: http://www.unisinos.br/pos-mba/gestao-da-inovacao/presencial/porto-alegre.

De janeiro a março, as exportações do Rio Grande do Sul somaram 
US$ 3,32 bilhões, 18,1% a mais em relação ao mesmo período de 2016. 
O grupo das commodities exerceu a maior contribuição positiva para o 
resultado, ao crescer 104,3% e totalizar US$ 564 milhões por conta da 
supersafra de soja: +235,6%. A indústria embarcou US$ 2,73 bilhões, o 
que representou 8,9% a mais nessa base de comparação – a maior taxa 
já registrada para o período desde 2011 (27,6%). "Em meio ao cenário de 
tantas dificuldades, precisamos comemorar a retomada mais consistente 
da demanda externa da Argentina, o reduzido impacto da 'Operação Carne 
Fraca' sobre as vendas externas do Complexo Carne do RS em março e a 
recuperação dos preços de importantes setores, como Alimentos e Quí-
micos", destacou o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), Heitor José Müller.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os 60 integrantes da missão prospectiva articulada pela Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) embarcam no próximo sábado 
(22) para a Feira Industrial de Hannover 2017, na Alemanha. O evento é 
o maior lançador anual de tecnologias e tendências para o setor e abre 
suas portas na segunda-feira (24) para um público visitante estimado em 
200 mil pessoas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metalmecânica 
foi inaugurado, nesta segunda-feira, em São Leopoldo, com a presença do 
presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson de Andrade, e do 
presidente do Sistema FIERGS, Heitor José Müller. A unidade integra uma rede 
de 24 institutos de inovação que atuam em prol das empresas por meio de 
pesquisa aplicada em desenvolvimento de produtos e de processos e anteci-
pação de tendências. “Esta rede, que tem apoio do BNDES, Senai Nacional e 
das federações de indústria, tem como objetivo contribuir para que a indústria 
nacional possa competir com qualquer produto em qualquer mercado”, afirmou 
Andrade. Ele lembrou ainda que todos os institutos de inovação, assim como 
os 59 institutos de tecnologia, em todo o País, estarão finalizados até 2018.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Registrada chapa única do CIERGS
O registro da chapa única para a eleição do Centro das Indústrias do Rio 

Grande do Sul (CIERGS) foi feito, nesta terça-feira, pelo industrial Gilberto 
Porcello Petry, que entregou a nominata da Diretoria e do Conselho Fiscal 
para a gestão 2017/2020 da entidade, liderada por ele.

O registro foi realizado pelo secretário do CIERGS, André Vanoni de 
Godoy, e contou com a presença dos industriais Heitor José Müller – atual 
presidente da FIERGS/CIERGS –, Ademar De Gasperi, Arildo Bennech Oli-
veira, Carlos Alexandre Geyer, Cláudio Bier, Gilberto Ribeiro, José Agnelo 
Seger, Marco Aurélio Vieira Paradeda, Marcos Oderich e Walter Lidio Nunes. 
No dia 23 de maio serão realizadas as eleições para a Federação e o Centro 
das Indústrias do Rio Grande do Sul. Fo
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Presidente

Gilberto Porcello Petry

Vice-Presidentes

Carlos Alexandre Geyer

José Agnelo Seger

José Antonio Fernandes Martins

Marco Aurélio Vieira Paradeda

Marcos Odorico Oderich

Maristela Cusin Longhi

Vice-presidentes Regionais

Arildo Bennech Oliveira

Bruno Artur Fockink

Carlos Bertuol

Carlos Heinen

Flavio Haas

Iraní Tadeu Cioccari

Jairo Alberto Zandoná

Nelson Eggers

Torquato Ribeiro Pontes Netto

Walter Lidio Nunes

Diretores

Ademar De Gasperi

Aderbal Fernandes Lima

Adriano Tollens Cauduro

Alfeu Strapasson

Arlindo Paludo

Carlos Humberto Amodeo Neto

Celso Theisen

Claudino João José Simon

Cláudio Guenther

Daniel Raul Randon

Daniela Aesse Kraemer

Doris Spohr

Eduardo Renato Kunst

Fernando José Ruschel Justo

Guilherme Scozziero Neto

Irineu Boff

João Ruy Dornelles Freire

Jorge Luiz Buneder

José Carlos Estefenon

José Luis Korman Tenenbaum

Júlio Ricardo Andrighetto Mottin

Luiz Felipe Schiavon

Marcus Coester

Odilo Pedro Marion

Oscar Alberto Raabe

Paulo Roberto Vellinho Ely

Raul Heller

Renato Gasparetto Junior

Ricardo Menna Barreto Felizzola

Vittorio Antonio da Silva Ardizzone

Volker Lübke

Walter Alexandre Rizzo Fichtner

Walter Rauen de Souza

Titulares

Carlos Weinschenck de Faria        

Geraldo José Alexandrini

Lindonor Peruzzo

Suplentes

Dirceu Gilmar Pezzin

José Luiz Bozzetto

Tiburcio Aristeu Grings

Neste momento de profundo pesar para a sociedade brasileira, em que 
mais de 13,5 milhões de pessoas estão desempregadas no País, o 1ª Fórum Sul-
-Brasileiro de Relações do Trabalho manifesta a urgência da modernização das 
leis e regramentos que impedem a manutenção e a geração de empregos formais 
na economia nacional.

A lamentável estatística oficial do desemprego atesta, por si só, que o modelo 
atual se esgotou. 

A legislação trabalhista vigente, pautada pela luta de classes do século XIX e 
inicio do século XX, é hoje peça meramente histórica, totalmente desencontrada 
da realidade do mundo atual. Incentivadora do litígio e não do consenso, do 
embate ao invés do entendimento, não leva a relações positivas entre empre-
gados e empregadores.

A regulação confusa, onerosa, excessiva e sem objetividade, provoca violenta 
carga de incerteza, prejudicial ao clima de confiança que deveria existir entre 
todos, e desencoraja o empreendedorismo. 

 Não há como promover justiça social enquanto houver desemprego. O desejo 
do setor produtivo é, justamente, desencadear um processo de desenvolvimento 
sustentado, tendo como resultado direto a criação sistemática de oportunidades 
para os cidadãos. 

 O Poder Judiciário, em vez de preservar e incentivar o emprego, atua em 
sentido contrário.  

Tratar o trabalhador como um incapaz, dependente da tutela do Estado 
para a defesa de seus direitos, é desconhecer a realidade atual da sociedade, que 
em plena era da informação, não comporta o obsoleto arcabouço legislativo e 
judicial que ora dispomos.

A modernização das relações de trabalho se impõe.  
As Federações das Indústrias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e do 

Paraná externam sua posição conjunta em prol da atualização do conjunto de 
normas trabalhistas como forma de permitir que o Brasil avance e venha reverter 
as estatísticas atuais, elevando de forma sistemática o nível de empregabilidade.

Modernizar para empregar. Esta é a solução.

Porto Alegre, 17 de abril de 2017.

Heitor José Müller Glauco Côrte Edson Campagnolo
FIERGS  FIESC  FIEP

DIRETORIA

CONSELHO FISCAL

CARTA DE PORTO ALEGRE
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http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
https://www.youtube.com/tvfiergs
https://www.flickr.com/photos/fiergs_ciergs/albums
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
https://medium.com/sistema-fiergs
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http://www.fiergs.com.br/pt-br/noticia/seminario-debate-sst-para-industria-frigorifica
http://www.sesirs.org.br/pt-br/noticia/campanha-de-vacinacao-do-sesi-rs-vai-ate-o-dia-10-de-maio
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http://www.fiergs.com.br/pt-br/noticia/aumento-dos-embarques-industriais-89-e-o-maior-desde-2011
http://www.fiergs.com.br/pt-br/noticia/missao-articulada-pela-fiergs-participa-da-feira-de-hannover
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