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Ministério do Trabalho aproxima pessoas 
com deficiência e o setor produtivo

FIERGS e consulado espanhol tratam de ações 
para incrementar o intercâmbio comercial

Sinplast concede prêmio ao industrial Heitor José Müller

Empresas precisam estar atentas às fragilidades 
no sistema de proteção de redes

Fórum de Gestão do Sistema FIERGS

Bancos Sociais e Sesi-RS
recebem o Top Cidadania 2017 

Curso do IEL-RS mostra o engajamento 
como ferramenta de resultados

Bancos Sociais realizam formatura de 80 alunos

Sondagem Industrial registra crescimento na atividade e 
perspectivas melhores para próximos seis meses

Industrial gaúcho vê cenário econômico com maior confiança

Altos custos logísticos estão entre os principais 
desafios para o setor químico brasileiro

Suécia apresenta oportunidades 
em projetos de energia sustentável 

Sesi-RS e Senai-RS assinam acordo para 
capacitar estudantes e professores do Estado

Seis alunos do Senai-RS representarão
o Brasil na Worldskills de Abu Dhabi
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AGENDA

REUNIÃO REGIONAL
A FIERGS, por meio da vice-presidência Regional e da vice-presidência de Relações Institucionais, realiza a Reunião Regional, em Santa Cruz do Sul, no dia 
5 de outubro, a partir das 17h. A primeira parte do encontro será realizada na sala de reuniões do Sinditabaco, na Rua Galvão Costa, 415, quando será 
apresentada a palestra A Crise Acabou. E Agora? Cenários Prospectivos para a Economia. Na sequência, a partir das 18h, haverá uma reunião de trabalho 
com os presidentes das entidades empresariais da região, quando serão apresentadas as demandas locais. A partir das 19h, o evento prossegue na Casa 
do Sinditabaco, no Parque da Oktoberfest. Informações: (51) 3347-8680.

A Sondagem Industrial de agosto, divulgada nesta quinta-feira (27) 
pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), mostra que o 
índice de produção do setor evoluiu de 51,6 para 55,7 pontos em agosto, 
em relação a julho, a maior elevação no mês desde o ano de 2010, início da 
série histórica. “Esse fato, juntamente com o aumento registrado em outros 
indicadores da pesquisa, aponta aceleração no ritmo de crescimento da 
atividade e perspectivas positivas para os próximos meses“, diz o presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O abrandamento do ambiente político e o cenário econômico marcado 
por recuperação da atividade, com inflação e juros declinantes e expansões 
no emprego e nas exportações, contribuíram para que o Índice de Confiança 
do Empresário Industrial (ICEI-RS) crescesse em setembro, na comparação 
com agosto. Ao acumular uma alta de 2,5 pontos no mês e atingir 56,7, a 
pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 
(FIERGS) manteve a trajetória ascendente pelo terceiro mês consecutivo, 
período em que subiu quatro pontos. Segundo o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, a despeito das maiores dificuldades do governo no 
campo fiscal e na aprovação das reformas estruturais, a evolução da confiança 
é um indicativo importante do início de uma fase cíclica de recuperação 
lenta e gradual da indústria gaúcha.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Debater temas como desafios e o futuro do setor químico no Brasil foi 
o objetivo do II Fórum Nacional pela Competitividade da Indústria Química 
na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) nesta 
segunda-feira (25). O vice-presidente do Centro das Indústrias do Rio Grande 
do Sul (CIERGS), Carlos Alexandre Geyer, declarou que “a indústria não precisa 
de ‘proteção’, o setor necessita de ‘cuidado’. Nem proteção demais, que gera 
dependência, nem o abandono, que pode levar à marginalização, gerando, 
nesses dois casos, perda de competitividade”. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dentro da 6ª edição da Semana de Inovação Suécia-Brasil, a Federação 
das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) recebe , na segunda-feira (2 
de outubro), o workshop Experiências da Suécia em Projetos de Energia 
Sustentável. A finalidade é ampliar relações de mercado e transferência de 
tecnologia entre a nação europeia e o Rio Grande do Sul. O evento é reali-
zado pela embaixada do país no Brasil e a FIERGS, por meio dos Conselhos 
de Inovação e Tecnologia, Infraestrutura e Comércio Exterior.

O encontro reunirá representantes da embaixada, executivos, represen-
tantes do governo do Estado e empresários, que terão a oportunidade de 
participar de uma sessão de networking ao final do evento. A programação, 
a partir das 13h30min, inclui debates, apresentação de cases de projetos 
e painéis sobre Políticas Públicas de Estímulo a Geração de Energia com 
Fontes Renováveis, Relações Comerciais Rio Grande do Sul-Suécia, Visão 
da Suécia em oportunidades com o RS, e Energia Solar – Perspectivas e 
oportunidades com a Suécia.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai-RS) assinaram na manhã desta quinta-feira um termo 
de cooperação com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) no Palácio 
Piratini. "Não existe país que se desenvolva no mundo sem uma educação 
satisfatória, ela é a base de tudo. Esperamos que essa parceria contribua 
para o avanço da educação do Estado", declarou o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, lembrando que, desde sua criação, o Sesi e o Senai já 
formaram 73 milhões de pessoas no Brasil. Já o governador do RS, José Ivo 
Sartori, afirmou que "estamos no início de uma caminhada para a qualidade 
da educação e da construção de grandes talentos. Uma oportunidade que 
não pode ser desperdiçada". 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

No dia 9 de outubro, estudantes do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) embarcam para Abu Dhabi, onde participam da 44ª edição 
da WorldSkills, a competição internacional de profissões técnicas que ocorre 
a cada dois anos em um país diferente. Do Senai-RS, seis alunos representam 
o País: Gustavo Andreola e Lucas Tochetto (Mecatrônica), Murilo Antunes da 
Silva (Tecnologia em Midia Impressa), Theodoro Flores Cardoso e Guilherme 
Rabuske (Robótica Móvel) e Andrei Chiesa (Joalheria). A meta é manter o 
Brasil no topo do pódio do torneio, já que a delegação do País foi a grande 
campeã da última edição, realizada em 2015, em São Paulo. Os jovens 
brasileiros ficaram à frente de representantes de nações que são referência 
educacional, como Coreia do Sul e Alemanha. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Espanha quer fortalecer o intercâmbio comercial com o Rio Grande do 
Sul. Para isso, o cônsul-geral daquele país em Porto Alegre, Francisco de Asís 
Benítez Salas, esteve nesta quarta-feira (27) na Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul, onde se encontrou com o presidente Gilberto Porcello 
Petry. A representação espanhola na capital gaúcha e a FIERGS vão tratar de 
iniciativas conjuntas que facilitem a relação de negócios e as parcerias para 
empresas dos dois países. Entre essas ações de aproximação, Petry sugeriu 
a organização de missões empresariais para a Espanha.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O industrial Heitor José Müller, que presidiu a Federação e o Centro das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS) em duas gestões, recebeu, 
nesta terça-feira (26), o Prêmio Sinplast Attilio Bilibio 2017, durante a 8ª 
edição do Energiplast, Fórum Brasileiro de Reciclagem Energética de Resí-
duos Sólidos com Ênfase em Plásticos. “Ser premiado é motivo de orgulho 
e fico muito feliz. Muitas vezes, a gente rapidamente esquece daquilo que 
está feito, comemoramos muito pouco o muito que temos e lamentamos, 
muitas vezes em demasia, o pouco que nos falta”, disse Müller, que liderou 
as entidades de 2011 a 2014 e de 2014 a 2017.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Diante do crescimento do volume de dados na rede, da tecnologia em 
constante renovação e da era das “fábricas inteligentes” que chega com a 
indústria 4.0, a empresa precisa estar preparada para qualquer ameaça à 
sua segurança. Para tratar desse tema, a Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (FIERGS) realizou nesta quinta-feira (28), em sua sede, o XI 
Seminário de Telecomunicações, reunindo especialistas para um debate na 
busca de soluções que movimentam o mercado, aumentam a proteção e 
a eficiência das corporações.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

No Fórum de Gestão do Sistema FIERGS, nesta quinta-feira, que reuniu 
102 funcionários, o presidente Gilberto Porcello Petry destacou a necessi-
dade de trabalhar pela indústria e para os industriais. “Precisamos valorizar 
os empreendedores, que um dia resolveram apostar seu patrimônio para 
abrir uma fábrica”, disse. Neste sentido, enfatizou, cada um deve fazer sempre 
mais pelo setor industrial estabelecido no Rio Grande do Sul, valorizando 
o empresário industrial e buscando em todas as ações o crescimento da 
economia gaúcha. No Fórum, que teve como tema Desenvolvimento e 
Competências de Liderança – líder muito além dos números, Petry lembrou 
que o Sistema S, Sesi e o Senai já formaram em sete décadas de existência 
mais de 73 milhões de pessoas, cerca de 1 milhão por ano.

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul (FIERGS) e o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
receberam na noite de ontem o Prêmio Top Cidadania 2017, na categoria 
Organizações, em cerimônia no Grêmio Náutico União em Porto Alegre. O 
Banco de Alimentos ganhou pelo projeto Primeiros Passos, e a Fundação, 
teve além do Top Cidadania 2017, o inédito Prêmio Mérito, por ter sido 
agraciada cinco vezes em seis anos. Já o Sesi-RS recebeu por dois projetos: 
A arte como promoção da saúde e cidadania do Sesi Santa Rosa e pela 
Escola Sesi de Ensino Médio. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Capacitar lideranças em técnicas de coaching e educação emocional 
de forma a estimular o engajamento e o consequente crescimento das 
empresas por meio da participação dos funcionários das equipes. Essa foi 
a proposta desta edição do curso de Educação Executiva oferecido pelo 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), no Instituto Ling, em Porto Alegre. Realiza-
do nesta segunda e terça-feira, o curso teve como público-alvo lideranças, 
gestores e executivos de diferentes setores da economia. Os dois dias de 
encontro promoveram reflexões e a prática de conceitos de gestão. “Esse 
modelo do curso consegue conciliar a teoria e a prática, ao mostrar o caso 
de uma empresa que vem aplicando esses conceitos. Para o empresário é 
muito importante conhecer um modelo no qual a aplicação já deu certo. O 
curso mostra como o engajamento tem que partir do líder, ele é o modelo”, 
afirmou o diretor da De Carli, Alexandre De Carli.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Cerca de 80 alunos receberam certificados de conclusão de curso ofe-
recidos pela Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS, em cerimônia 
na tarde desta sexta-feira (29). As capacitações são gratuitas, e ministradas 
pelo Senai-RS. Os cursos dos são totalmente gratuitos e com exigência 
mínima de escolaridade e idade, podendo ser realizados por grande parte 
da população carente. São de quatro segmentos diferenciados, cada um 
presidido por uma autoridade da respectiva área: Banco de Vestuários, 
presidido por Lucila Osório; Banco de Mobiliários, presidido por Arlene 
Lubianca; Banco de Materiais de Construção, presidido por Ricardo Sesse-
golo; e Banco de Computadores, presidido por Gilberto Soares Machado. 
A solenidade desta sexta-feira foi acompanhada por Suely Petry, esposa 
do presidente da FIERGS, Gilberto Petry.

Para se inscrever nos cursos é necessário ter 16 anos completos, Carteira 
de Identidade, CPF, e ter interesse e comprometimento em frequentar as 
aulas, que ocorrem de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 17h30min. 
Para os cursos de Qualificação Profissional, é pré-requisito idade mínima 
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Projeto da Escola Sesi de Ensino 
Médio de Gravataí é finalista do 
Prêmio RBS de Educação

Da Leitura da Palavra à Leitura do Mundo: Uma Viagem pela Ficção é o projeto 
da Escola Sesi de Ensino Médio de Gravataí, finalista do Prêmio RBS de Educação, 
na categoria Educador de Escola Privada. O trabalho, da professora Joici dos Santos 
Pereira, tem como objetivo aproximar os alunos da leitura, priorizando a formação 
de leitores literários capacitados, que consigam ler e produzir textos. A intenção 
é que no contato com a ficção, experimentem o mundo por meio da palavra, e 
que “ao ter a experiência da imaginação, percebam-se capazes de criar e recriar 
mundos”, explica ela. O trabalho abrange os 110 alunos do 1º ano e está sendo 
aplicado ao longo do ano letivo, com ações semanais de promoção da leitura. “O 
projeto é longo devido à complexidade de formar leitores e fazer da leitura um 
hábito”, explica. A escola foi inaugurada este ano.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Aproximar profissionais com deficiência e beneficiários reabilitados do 
INSS do setor produtivo foi o objetivo do Dia D, realizado nacionalmente 
pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira (29). No Rio Grande do Sul, a 
iniciativa foi executada pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social 
(FGTAS). “O Ministério do Trabalho quer aprimorar as políticas públicas 
voltadas para as pessoas com deficiência. O que acontece hoje aqui é um 
exemplo concreto. As ferramentas e as tecnologias já disponíveis para o 
cidadão como o portal Emprega Brasil e o aplicativo Sine Fácil também 
são medidas fundamentais para aproximar esse público, que precisa 
de um atendimento especial”, avaliou o ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, na abertura do evento em Porto Alegre. Ele também ressaltou 
a importância da atenção do setor produtivo para o tema da inclusão. 
“Não há emprego se o setor produtivo não disponibilizar vagas, por isso, 
o apoio da FIERGS a esse movimento é um ato concreto e fundamental 
na inclusão desses profissionais”. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO Fo
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18 anos e a 4ª Serie do ensino fundamental. Mais informações podem obtidas 
no site www.bancossociais.org.br/pt/Cursos ou pelo telefone 51- 3026.8020. 
As vagas são limitadas.
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