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Evolução da Indústria 4.0 
é destaque na Feira de Hannover

CARTA ABERTA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS

FIERGS ALERTA PARA O RESSURGIMENTO DO GREVISMO

Paquistão apresenta planos para fazer crescer 
o comércio bilateral com o Brasil 

ICEI-RS cai em abril, mas expectativa do industrial gaúcho 
segue positiva para os próximos meses

Sesi promove Dia da Leitura
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Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

AGENDA

Embaixador da União Europeia diz que RS será 
centro do Mercosul no futuro acordo com a UE

FIERGS realiza seminário sobre Negociações Coletivas

Senai debate boas práticas para Construção Civil

Coach fala sobre emoções 
relacionadas ao dinheiro

Campanha de vacinação
vai até o dia 10 de maio

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.

LOGÍSTICA REVERSA
Ocorre em 9 de maio, às 9h, no auditório da CIC de Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481), o workshop sobre Logística Reversa, que vai discutir a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  A promoção é da FIERGS, por meio do Conselho da Agroindústria (Conagro), em parceria com o Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin).  Informações: (51) 3347-8979 ou (54) 3455-1806.

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.

Uma comitiva liderada pelo embaixador da União Europeia no Brasil, 
João Cravinho, se reuniu nesta sexta-feira na Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul (FIERGS) com lideranças empresariais gaúchas. “Esta 
visita se dá por múltiplas razões, que nem precisamos justificar, basta en-
tender a importância do Estado no contexto da União Europeia. Vivemos a 
proximidade da finalização de um acordo, que fará com que o Rio Grande 
do Sul passe a ser visto como Estado centro do Mercosul ”, disse Cravinho. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O legado da crise econômica, o cenário e as perspectivas para o mercado de 
trabalho e a reforma de leis trabalhistas foram os principais pontos destacados 
por especialistas no Seminário “Negociações Coletivas 2017”. Realizado nesta 
terça-feira, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), o evento 
reuniu representantes dos sindicados filiados à entidade.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O 1º Seminário Boas Práticas na Construção Civil, promovido pelo Senai-RS 
com apoio do Sinduscon-NH e Sinduscon-RS, apresentou na última terça-feira 
(25) cases do setor pelos Senai de outros Estados brasileiros. O objetivo foi trocar 
conhecimento e estimular a implementação de novas ideias para o segmento. 
Além do Senai gaúcho, que apresentou sua estrutura física, móvel, e ações em 
educação, tecnologia e Inovação para o setor, a Bahia, Minas Gerais, Paraná, 
Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo mostraram seus trabalhos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do 
Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) promove 
dia 9 de maio, às 15h, a palestra As emoções relacionadas ao dinheiro e seus 
impactos nos negócios, pelo coach André Luiz Machado.O evento tem como 
objetivo reconhecer as principais emoções relacionadas ao dinheiro, seus 
padrões de comportamento nas decisões financeiras e entender os impactos 
dessa relação na vida pessoal, profissional e nos negócios. Machado é fundador 
e diretor da MoneyMind, especialista e mestre em finanças, consultor financeiro, 
professor e palestrante. Ele é o primeiro Coach Brasileiro certificado pelo The 
Money Coaching Institute. Informações: (51) 3347-8508.

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 60 integrantes da missão prospectiva articulada pela Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) para a Feira de Hannover 2017 
participaram nesta sexta-feira (28) do último dia do evento, na Alemanha. 
O grupo nacional encerra sua presença com um circuito guiado sobre efi-
ciência energética. No balanço geral dos cinco dias de visitação técnica, o 
presidente da entidade, Heitor José Müller, destaca que o setor brasileiro 
precisa se atualizar para acompanhar o ritmo de modernização da Europa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Diante de mais uma votação do Piso Salarial Regional do Rio Grande do 
Sul – que já está em patamar muito superior ao Salário Mínimo Nacional – a 
FIERGS sente-se no dever de alertar os parlamentares sobre o grave impacto 
desse reajuste na economia gaúcha atualmente em crise.

A  proposta do Governo do Estado – de 6,48 % – significa uma ele-
vação real de 19,2%, considerando que a inflação medida pelo INPC 
acumulada entre fevereiro de 2016 e janeiro deste ano foi de 5,44%. E 
ainda há uma emenda sugerindo 8% de majoração,  ou seja, de 40,6% 
acima da inflação.

Além do mal em si que representa o Piso – lembrando que apenas cinco 
Estados no Brasil mantêm  essa prática – cumpre advertir que aumentos 

reais nesse período crítico agravam a situação das empresas que, sem outra 
solução, são obrigadas a demitir e fechar vagas. 

Então, cumpre optar: gerar empregos no Rio Grande do Sul, respeitando 
o Salário Mínimo Nacional, ou os parlamentares irão aconselhar os ex-
-trabalhadores a se mudarem para os outros Estados que não têm o Piso 
Regional lá buscando  novos empregos?

Votar com responsabilidade e visão social. 

Esta é a posição da FIERGS.

Porto Alegre, 25 de abril de 2017.

A Federação e o Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul –  
FIERGS/CIERGS - vêm a público se posicionar contra a paralisação dos servi-
ços de transporte e bloqueio de rodovias, ruas e espaços públicos, conforme 
vem sendo divulgado pelos organizadores da pretendida greve nesta sexta-
-feira. Essas ações, ao impedir fisicamente o acesso aos locais de trabalho e a 
liberdade de ir e vir dos cidadãos, como os piquetes nos portões das fábricas, 
acabam dando a falsa ideia de adesão ao movimento. 

Não é admissível paralisações na atual crise da economia brasileira e em 
especial do Rio Grande do Sul.  Se quisermos ajudar a mudar o País temos que 
olhar criticamente para o ressurgimento do “grevismo” de minorias e compará-
-lo às mobilizações legítimas baseadas na liberdade de expressão que vinham 
sendo realizadas aos domingos, sem atrapalhar a circulação de pessoas.

As medidas a serem adotadas pelos Sindicatos filiados à FIERGS e pelas 
indústrias associadas ao CIERGS deverão ter como objetivo  a preservação 
da integridade pessoal de seus trabalhadores e do patrimônio empresarial.

Tanto os Sindicatos como as empresas precisam estar em contato direto 
com as forças de segurança pública locais avaliando as decisões para garantir 
a tranquilidade do setor produtivo no Rio Grande do Sul.

Cumpre alertar também que a legislação  prevê o desconto do dia parado 
dos salários dos trabalhadores, já que a falta é entendida como suspensão 
do contrato de trabalho, de acordo com a Lei nº 7.783/1989 e no Art. 9º da 
Constituição Federal.

Porto Alegre, 25 de abril de 2017.
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A confiança do industrial gaúcho em relação à economia do País e aos 
seus negócios permanece alta, em 56,6 pontos, apesar do recuo de 1,8 
em abril na relação com março. É o que aponta o Índice de Confiança do 
Empresário (ICEI-RS), divulgado nesta quinta-feira (27) pela Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS). Foi a primeira queda após três 
meses consecutivos de alta. Na comparação com abril de 2016, a melhora 
segue expressiva, com alta de 17,1 pontos.

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. As ações acon-
teceram durante toda esta semana 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. 

Distribuição de poesias, parada para leitura, sarau literário, hora do conto e 
outras ações integraram a programação em Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, 
São Leopoldo, Novo Hamburgo, Lajeado, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa 
Rosa, Guaporé, Bagé, Esteio, Erechim, Panambi, Campo Bom, Sapucaia do Sul, 
Parobé, Farroupilha e Igrejinha.

Com comércio bilateral de US$ 350 milhões e limitado a poucos produtos, 
Brasil e Paquistão veem potencial para crescimento nesta relação nos próximos 
anos. Para isso, o conselheiro comercial da Embaixada do Paquistão, Syed 
Intikhab Alam, esteve nesta terça-feira na FIERGS, quando foi recebido pelo 
coordenador do Grupo Temático de Negociações Internacionais da FIERGS, 
Frederico Behrends. Alam expôs os projetos do país asiático de 193 milhões 
de habitantes, entre eles o de facilitar a ligação entre Câmaras de Comércio e 
Indústria e a comunidade empresarial e o de promover o comércio, turismo, 
transferência de tecnologia e investimento. Disse também existir a possibili-
dade de aumentar o comércio bilateral de bens em mais de US$ 1,63 bilhão. 
As principais indústrias daquele país são vinculadas aos setores têxtil, de ali-
mentos processados, farmacêutico, materiais de construção, papel e celulose 
e fertilizantes.Fo

to
: D

ud
u 

Le
al

*carta enviada pela FIERGS aos deputados estaduais antes da votação do Piso Salarial Regionalpela Assembleia Legislativa
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