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30% das indústrias foram vítimas da falta de
segurança no Rio Grande do Sul em 2016
Três em cada dez indústrias do Rio Grande do Sul foram vítimas
de roubo, furto ou vandalismo em 2016, e as perdas desses crimes
para as empresas chegaram a 0,56% do faturamento bruto, cerca de
R$ 1,1 bilhão. A conclusão está na Sondagem Industrial do RS Especial – Segurança, divulgada nesta segunda-feira (14), pela Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS). O levantamento aponta
a falta de segurança como mais um dos entraves, componentes do
“Custo Brasil”, que afetam o ambiente de negócios e a competividade
do setor.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS recebe homenagens pelos 80 anos

Foto: Dudu Leal

Na semana dos seus 80 anos, comemorados na segunda-feira (14), entre
as inúmeras homenagens que a FIERGS recebeu de entidades, políticos, autoridades e da população gaúcha em reconhecimento à atuação em prol do
desenvolvimento do Estado, está a do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul (Simecs). O presidente Reomar Angelo Slaviero entregou uma placa ao presidente da FIERGS, Gilberto
Porcello Petry, na terça-feira (15), que diz: “No momento em que a Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul completa 80 anos, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul – Simecs,
deseja parabenizar esta entidade em razão desta data tão especial. São oito
décadas de uma trajetória memorável para o desenvolvimento do setor industrial gaúcho. O Simecs reconhece a importância do Sistema FIERGS para o
engrandecimento do sistema fabril do Rio Grande do Sul. Parabéns! Caxias do
Sul, 14 de agosto de 2017. Reomar Angelo Slaviero, presidente”.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Alunas do Senai fazem escultura
de chocolate para lembrar a data

Foto: Dudu Leal

Alunas do Senai de Pelotas fizeram uma escultura em chocolate para homenagear os 80 anos da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Gabriela de Freitas e Thainá Gonçalves estão em treinamento
para a Seletiva Nacional do Worldskills 2018., na ocupação Confeitaria.
A escultura representa uma placa de estrutura, com engrenagens e ferramentas usadas pela indústria.
Treinadas pelo instrutor Paulo Ricardo da Silva, elas buscam uma vaga para a competição internacional que
acontece em Kazan (Rússia).
A obra foi entregue ao presidente Gilberto Porcello Petry na reunião do Conselho Regional do Senai,
na última terça-feira.

Indústria gráfica tem história contada em livro

Foto: Dudu Leal

Para registrar a trajetória da indústria gráfica gaúcha ao longo dos 50
anos da Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional Rio Grande do
Sul (Abigraf-RS), comemorados em 29 de agosto, e dos 75 anos do Sindicato
da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul (Sindigraf-RS), celebrados em
julho de 2016, as entidades elaboraram um livro. O lançamento da obra
Nossa História ocorreu nesta quinta-feira, em cerimônia na Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre, com a
presença do presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry (na foto, ao
lado do presidente do Sindigraf-RS, Angelo Garbaski). Foram dez meses
de apuração para contar detalhadamente as histórias e conquistas da
associação e do sindicato. Na ocasião, ocorreu também a palestra “As
novas competências para o sucesso”, com o diretor-técnico do Sebrae-SC
e coach Anacleto Ortigara.

Geração Distribuída torna a energia mais
acessível e reduz custo
A geração de energia pelos próprios consumidores residenciais, comerciais ou industriais, é uma tendência cada vez mais crescente. Os números
da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) comprovam isso. Ao
ser fundada, há apenas dois anos, a entidade tinha 14 empresas associadas.
Hoje, já são 350. A evolução deste mercado foi debatida nesta terça-feira
(15), durante o I Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes
Renováveis no RS – Tecnologia e Inovação, na Federação das Indústrias
do Rio Grande do Sul (FIERGS).
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Seminário na FIERGS incentiva esforço exportador
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) e o Banco do Brasil estão trabalhando em parceria pelo crescimento das vendas externas
gaúchas e realizam, no próximo dia 30 de agosto, o seminário “Instrumentos para alavancar a competitividade no comércio exterior”. O evento será na
sede da entidade, em Porto Alegre, das 9h às 11h30min. Inscrições gratuitas pelo site https://competitividadecomex.eventize.com.br. Outras informações
pelo e-mail: concex@fiergs.org.br ou telefone: (51) 3347-8790.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Programa para apoiar atuação internacional
oferece consultoria gratuita
Estão abertas as inscrições para o Rota Global, que oferecerá consultoria gratuita para empresas consolidarem ou começarem a atuar no comércio
internacional. Até o dia 15 de setembro, negócios de todos os portes e setores podem se inscrever no site do programa para participar da primeira fase,
que consiste em um questionário online de avaliação da maturidade de internacionalização da empresa. O Rota Global é uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria a União Industrial Argentina (UIA) e o Parque Tecnológico de Extremadura (Fundecyt-PCTEX), na Espanha,
e tem o apoio do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Para participar, basta acessar o site http://www.portaldaindustria.com.
br/rotaglobal/. No Rio Grande do Sul, contatos podem ser feitos por intermédio do Centro Internacional de Negócios da FIERGS, pelo email cin@fiergs.
org.br ou telefone (51) 3347-8675.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dia da Construção Social será neste sábado
Neste sábado (19), acontece a 11ª edição do Dia da Construção Social, uma iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), realizada pelo Sesi em conjunto com sindicatos das indústria da construção. No Rio Grande do Sul, o Sinduscon-RS, juntamente com o de Pelotas e Noroeste
do Estado, serão parceiros com as atividades em Santa Rosa (Centro de Atividades do Sesi), Pelotas (Centro de Atividades do Sesi), Santa Cruz do Sul
(Centro Esportivo do Sesi), e em Capão da Canoa (ginásio municipal).
O Dia Nacional da Construção Social é uma ação de responsabilidade social e busca beneficiar os trabalhadores do setor e seus dependentes.
O evento, que este ano terá o tema “Minhas escolhas, meu País", conta com serviços gratuitos disponibilizados nas áreas de saúde, lazer, educação e
cidadania, e tem parceria de prefeituras, sindicatos de trabalhadores, instituições sociais, além do Senai.

Senai participa do Salão do Empreendedor na Expointer
Os visitantes da 40ª Expointer terão atração diferenciada para conhecer e explorar durante os nove dias do evento. É o Salão do Empreendedor,
iniciativa da Farsul, do Senar-RS e do Sebrae/RS, através do Programa Juntos para Competir que, nesta edição, conta com a parceria do Senai-RS, da
Fecomércio/Senac-RS e apoio da Embrapa. A Expointer ocorre entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, Esteio.
O Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas terá um espaço para divulgação de serviços tecnológicos, no Salão, além de realizar palestras.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi conquista mais um prêmio em Segurança
e Saúde no Trabalho
O Serviço Social da Indústria (Sesi) acaba de receber mais um prêmio pelos serviços prestados em segurança e saúde no trabalho. Desta vez, o
Prêmio Marca Brasil reconhece a excelente atuação do SESI em Ginástica Laboral, Medicina Ocupacional e Serviços para Semana Interna de Prevenção
de Acidentes no Trabalho (Sipat). Em Ginástica Laboral, é o 12º ano consecutivo em que o Sesi é premiado.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Prorrogadas as matrículas da Educação para Jovens e Adultos
A Educação de Jovens e Adultos do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) teve as matrículas abertas prorrogadas até 24 de agosto para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, por meio de uma moderna plataforma de educação. Os polos de apoio presencial são em Porto Alegre, Bagé, Farroupilha,
Guaporé, Igrejinha, Novo Hamburgo, Pelotas e Passo Fundo, além de Caxias do Sul, Lajeado e Parobé (apenas Ensino Médio). É gratuito para trabalhadores
da indústria e seus dependentes e os alunos devem ter 18 anos. Os interessados devem ir ao polo ou escola de interesse com certidão de casamento
ou nascimento, histórico escolar original, carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho para comprovar o vínculo com a indústria para gratuidade.

Inscrições abertas para pós-graduação
na Faculdade Senai
Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Faculdade Senai de Tecnologia. Para Gestão de Energia e Eficiência Energética, o
prazo vai até o dia 11 de agosto, com início das aulas em 12 de agosto. Até
8 de setembro podem ser feitas as inscrições para o curso de Engenharia
de Automação e Controle Industrial, com a primeira aula dia 9; enquanto o
prazo para Engenharia de Redes de Computadores vai até 13 de setembro,
com início previsto para o dia 14. Ainda em setembro, o MBA em Gestão
de Projetos tem inscrições até o dia 28, com começo das aulas em 30. O
curso Engenharia Aplicada à Indústria 4.0 está aberto para matrículas até
23 de novembro. Mais informações pelo telefone (51) 3904-2600.

Inova Talentos premia melhores
Os trabalhos desenvolvidos nas empresas gaúchas Quatro G, Laboratório Saúde e Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros serão
os representantes do Estado na etapa nacional da premiação do Programa Inova Talentos, na categoria Equipe. Promovida pelo IEL, em parceria com o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), a iniciativa busca reconhecer os profissionais e empresas que fizeram parte do programa
entre março de 2016 e julho de 2017. A categoria Equipe avalia os resultados do trabalho do bolsista para a organização, a qualidade do trabalho exercido, o desenvolvimento comportamental do bolsista e a sua participação nas capacitações oferecidas nos 12 meses de programa.
Na categoria Artigo, que reconhece o melhor trabalho escrito pelos bolsistas participantes, os finalistas do RS são: Juleane Lunardi, Alessandro Witckak, Daniel Canello Pires, Tito Francisco Ianda e André Luis dos Santos Silva. A final nacional ocorrerá em outubro, na cidade de Curitiba, e os primeiros
lugares do Brasil nas duas categorias participam de uma missão internacional.

AGE N DA

DEFESA E SEGURANÇA
O IV Seminário de Fornecimento de Material de Defesa e Segurança será realizado em 21 de agosto, às 12h, no auditório da CIC de Caxias do Sul (Rua
Ítalo Victor Bersani, 1134). É uma promoção da FIERGS, por meio do seu Comitê de Defesa e Segurança (Comdefesa), CIC de Caxias do Sul, Marinha,
Exército e Aeronáutica. O objetivo é mostrar para as empresas de que forma elas podem se tornar fornecedoras de suprimentos e serviços para esses
setores. Informações: (51) 3347-8846.

AGENDA DE CAPACITAÇÃO
A Agenda de Capacitação da FIERGS para o segundo semestre prevê seis atividades entre agosto e outubro, na Federação das Indústrias do Rio
Grande do Sul. O treinamento Ferramentas de Planejamento Estratégico Internacional é o primeiro, no próximo dia 24, das 9h às 18h. Ainda este
mês, no dia 29, ocorre Oficina de Inteligência Comercial (9h às 17h). Em 5 de setembro será a vez de Como se Preparar para Missões e Feiras Empresariais?, das 9h às 18h; e, em 21/9, Prospecção e Acesso a Mercados Internacionais (9h às 18h). Por fim, em outubro, mais dois treinamentos: Logística
Internacional, dia 10 (9h às 18h); seguido de Oficina de Formação do Preço de Exportação e Análise da Competitividade em Mercados Externos (9h
às 18h), em 24/10. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br. Inscrições: www.cinrs.org.br.

PORTAL ÚNICO
Será em 28 de agosto o workshop Portal Único de Comércio Exterior e os Novos Processos de Exportação e Importação, na FIERGS. O objetivo é
apresentar o Programa Portal Único de Comércio Exterior da Receita Federal do Brasil, bem como os novos processos de exportação e importação,
com destaque para Declaração Única de Exportação. Informações: (51) 3347-8790 ou concex@fiergs.org.br.

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

