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Gilberto Porcello Petry é eleito 
presidente da FIERGS/CIERGS

RS Moda busca ampliar negócios entre a 
indústria do vestuário e o varejo gaúcho

Universidade de Saúde Pública de Harvard T.H. Chan 
capacita profissionais do Serviço Social da Indústria

Campanha de vacinação do Sesi-RS termina no final do mês

São Francisco de Paula recebe a Ação Global 

Senai-RS inaugura Instituto de 
Tecnologia em Alimentos e Bebidas
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AGENDA

Caminhos para o crescimento de 
pequenas e médias indústrias

Gravataí recebe a quarta escola de Ensino Médio do Sesi-RS

Senai-RS embarca em missão para o Haiti 

Liderança inovadora é tema de evento de Educação Executiva

COLOMBIAMODA
Principal mostra de produtos e tendências para confecções têxteis na Colômbia, a Feira ColombiaModa terá a participação de uma missão comercial bra-
sileira, entre 22 e 30 de julho, em Medellín, onde empresas terão a oportunidade de expor seus produtos em stand coletivo da Rede CIN. Os segmentos de 
destaque serão infantil, formal casual, bijuterias, jeans, artigos em couro, íntima, praia e esportiva. As inscrições seguem até o dia 31 de maio, e informa-
ções podem ser obtidas no Centro Internacional de Negócios do Rio Grande do Sul (CIN-RS), pelo cinbusiness@fiergs.org.br ou telefone (51) 3347-8675.

Aproximação e troca de experiências, além de debates sobre opor-
tunidades nas áreas de comunicação, marketing, estratégia, competiti-
vidade, exportação e gestão de empresas foi o resultado do Seminário 
da Pequena e Média Indústria: Como voltar a crescer em 2017, realizado 
nesta quinta-feira (25), na FIERGS. “Mais do que nunca, os empreendedores 
precisam estar unidos e fortes, com o olhar voltado para a frente. Afinal, 
somos teimosos e estamos acostumados a superar dificuldades”, disse 
o presidente da FIERGS, Heitor José Müller, na abertura do evento, que 
apresentou casos de sucesso como os das indústrias Fruki e Piccadilly.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) inaugurou nesta quarta-feira (24) a 
Escola Sesi de Ensino Médio Albino Marques Gomes de Gravataí. O presidente 
da FIERGS, Heitor José Müller, lembrou em seu pronunciamento que “a indústria 
é a sustentação da economia, e a educação o pilar da formação de cidadãos”. 
Esta é a quarta escola do Sesi, que junta-se a Pelotas, Sapucaia do Sul e Mon-
tenegro. A unidade, que está em aula desde fevereiro e conta com 113 alunos, 
é gratuita para filhos de trabalhadores da indústria e busca formar os jovens 
para o mundo do trabalho. “Gostaria que os governantes se inspirassem na 
conjugação de esforços do nosso setor industrial”, disse ele, ressaltando que 
“unidos chegamos até aqui e podemos continuar juntos em uma nova etapa 
da história do Brasil. Tenham todos a certeza de qua a Pátria é maior do que 
os problemas atuais”.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Profissional (Senai-RS) embarca 
neste sábado (27) para uma missão ao Haiti. A viagem é fruto de acordo 
de cooperação técnica entre Brasil e Haiti, assinado em novembro, para 
implantar um centro de formação profissional no país caribenho, nos 
moldes das escolas do Senai. Pelo acordo firmado por Senai, Ministério das 
Relações Exteriores, governo do Haiti, Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 
país contará com a expertise brasileira para qualificar profissionais que 
serão importantes para a reconstrução do país, atingido por um furacão, 
em outubro. O Senai gaúcho foi escolhido para a execução do projeto. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), integrante do Sistema FIERGS, em 
parceria com a Insper Educação Executiva, promove o curso Liderança 
Inovadora na Execução da Estratégia, de 1º a 3 de junho, no Instituto 
Ling (rua João Caetano, 440), em Porto Alegre. O evento tem como 
objetivo buscar soluções por meio de compartilhamento de práticas 
de liderança, discussão de processos de transformação e apresentação 

de cases. Destinado a CEOs, presidentes, diretores, membros de con-
selhos administrativos, sucessores e executivos de empresas, o curso 
será ministrado pelo especialista em estratégia pelo MIT, Mario Sergio 
Kojima, com participação da mestre em criatividade e inovação e espe-
cialista em psicologia organizacional Maria Elisa Moreira. Informações:  
www.ielrs.org.br/pee
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O industrial Gilberto Porcello Petry foi eleito para a presidên-
cia da Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul 
 (FIERGS/CIERGS) para o período 2017/2020. As eleições, em chapa única, 
ocorreram ao longo desta terça-feira (23), na sede da entidade. Ao agra-
decer o apoio à sua candidatura, Petry destacou como uma das bandeiras 
o “respeito ao empresário”, enfatizando o esforço de cada um à frente dos 
seus negócios, ressaltando os riscos que correm e os esforços na geração 
e manutenção de empregos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O RS Moda – Varejo & Indústria Conectados será realizado entre 12 e 
14 de julho, paralelamente à Feira Brasileira do Varejo (FVB 2017), no Barra 
Shopping Sul. Promovido pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário do 
Estado do Rio Grande do Sul (Sivergs), com apoio da FIERGS, Senai-RS e 
outros sindicatos e entidades do setor, o evento permite conectar a indústria 
confeccionista de moda do varejo estadual. Segundo estudo da Federação 
do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), 
apenas no comércio inter-regional, em 2015, o varejo gaúcho comprou 
R$ 4,6 bilhões de outros Estados, em detrimento das confecções locais. 
Um dos objetivos do RS Moda, que foi apresentado pela presidente do 

Sivergs, Dóris Spohr, na Reunião de Diretorias FIERGS/CIERGS, nesta terça-
-feira, é o de aumentar o conhecimento e aproximar lojistas da produção 
industrial de moda local gaúcha.

No Rio Grande do Sul, 6.334 estabelecimentos industriais de moda em-
pregam mais de 21,7 mil pessoas, de acordo com dados da Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais) de 2015. A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado aponta que o RS importou 
R$ 7,5 bilhões em confecções de outras unidades da Federação no mesmo 
ano. Em contrapartida, a indústria têxtil gaúcha vendeu aproximadamente 
R$ 2,88 bilhões para outros Estados no mesmo período.

Trinta técnicos do Sesi-RS participaram do workshop Work, Health and 
Wellness (Trabalho, Saúde e Bem-estar) da Universidade de Saúde Pública 
de Harvard T.H. Chan, esta semana. Esta foi a primeira vez que a universi-
dade norte-americana apresentou a metodologia no Brasil. A capacitação 
dá aos profissionais um uso de abordagem integrada para uma melhora 
das condições de trabalho visando à saúde, segurança e bem-estar dos 
trabalhadores. A  intenção é ajudar na elaboração e desenvolvimento de um 
novo método para atender às indústrias nacionais integrando segurança 
e saúde no trabalho e promoção da saúde. “A inovação da metodologia 
está na aproximação entre os fatores que compõe o ambiente de trabalho, 

ou seja, ambiente físico, líderes e colegas, e o entendimento da interação 
entre eles”, destaca Jack Dennerlein, professor e diretor associado do Centro 
pra o Trabalho, Saúde e Bem-Estar da Universidade de Saúde Pública de 
Harvard T.H. Chan. 

A partir do treinamento, o Sesi-RS pode fundamentar essas abordagens 
integradas, relacionar as condições de trabalho, incluindo fatores psicos-
sociais, com os resultados dos trabalhadores e empregadores, além de 
aplicar ao contexto do Brasil e desenvolver um plano de implementação. O 
novo produto, do Centro de Inovação em Fatores Psicossociais do Sesi, com 
sede no Rio Grande do Sul, deverá estar pronto e testado em novembro.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) prorrogou a adesão à 
Campanha de Vacinação 2017 até o final de maio. As empresas 
podem aderir pelo site www.sesirs.org.br/campanhavacina-
cao. 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. A aplicação 
da vacina começou dia 17 de março.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Ação Global 2017 será realizada dia 27 de maio, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes (rua Santos Dumont, 967) em São Francisco de Paula, 
promovida pelo Sistema FIERGS, por meio do Serviço Social da Indústria 
(Sesi), juntamente com a Rede Globo.  O tema deste ano será "Qualidade de 
Vida para toda a Familia" e o evento acontece simultaneamente em todos 
os Estados do País. As atividades serão realizadas das 9h às 16h. Cerca de 
quatro mil visitantes devem participar da programação da 24ª edição da 
Ação Global. A expectativa do Sesi-RS é de realizar 24 mil atendimentos 
nas áreas de embelezamento, saúde, documentação, utilidade pública e 
cidadania, educação, cultura e lazer.

A escolha da cidade aconteceu devido ao tornado que atingiu o mu-
nicípio no começo de março, deixando 80 famílias desabrigadas. Depois 
de disponibilizar unidades odontológicas, o Sesi-RS oferece cursos de 
informática para atendimento gratuito à comunidade. As unidades ficarão 
na cidade até o dia 27 de maio.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) inaugura nesta 
quarta-feira (31), às 10h, o Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas 
(av. Sertório, 473, em Porto Alegre, com a presença do presidente da FIERGS, 
Heitor José Müller. A unidade integra a rede nacional composta por 25 institu-
tos de inovação (dois no Rio Grande do Sul) e 60 institutos de tecnologia (seis 
no RS) e está voltada à pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos e 
processos. Além disso, o novo espaço faz consultorias, análises laboratoriais e 
educação nas áreas de alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, produtos 
para a saúde e saneantes. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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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
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/caminhos-para-o-crescimento-de-pequenas-e-medias-industrias
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/sesi-inaugura-quarta-escola-de-ensino-medio-no-rs
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/senai-rs-embarca-em-missao-para-o-haiti
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/gilberto-porcello-petry-e-eleito-presidente-da-fiergsciergs
http://www.sesirs.org.br/pt-br/noticia/campanha-de-vacinacao-do-sesi-rs-segue-ate-o-final-do-mes
http://www.senairs.org.br/pt-br/noticia/senai-inaugura-instituto-de-tecnologia-em-alimentos-e-bebidas

