
 nº 39
Ano XXII

6 de outubro de 2017

 www.fiergs.org.br

S . E . M . A . N . A

Índice de Desempenho Industrial cai no RS,
mas tendência é de retomada da atividade no setor

Diretoria 2017-2019 toma posse no Sicepot

Modernização na inspeção e fiscalização de produtos de 
origem animal no RS pode servir de modelo para o País

FIERGS orienta setor 
industrial para a 
implantação do eSocial

Sesi-RS e Comando Militar do Sul assinam convênio

Crescendo com Arte leva mais de 6 mil crianças ao teatro

Sesi Lajeado recebe 
funcionários da BRF

Banco de Pele ajuda vítimas de incêndio
em creche de Minas Gerais

FIERGS inclui EEBA na agenda de reuniões na Alemanha

Suécia investe em projetos de energia sustentável

Encontro reúne lideranças de
15 cidades gaúchas em Santa Cruz do Sul

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

AGENDA

MISIONES-RS
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), e o governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o Consulado Geral da 
Argentina em Porto Alegre e o governo da província de Misiones, realizam o Seminário Misiones-Rio Grande do Sul. Será na próxima terça-feira, 10 de 
outubro, das 9h às 12h, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Haverá a apresentação das Câmaras Setoriais da Região de Misiones 
dos setores de erva mate e chá, metalmecânico, construção civil, madeira e florestal. Informações: (51) 3347.8675, ramal 8862.

CAPACITAÇÃO
Exportação de Serviços é o tema da capacitação que será realizada pela FIERGS, por meio do CIN-RS, em sua sede, na próxima terça-feira (10), das 9h às 
18h. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br.

O 35º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA 2017), que será rea-
lizado entre 12 e 14 de novembro, em Porto Alegre, no Centro de Eventos 
da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), já mobiliza os 
representantes de empresas que devem torná-lo um dos maiores da história. 
Na semana em que a FIERGS lidera nacionalmente a missão empresarial 
à Feira Anuga (de 7 a 11 de outubro), na cidade de Colonia, o presidente 
Gilberto Porcello Petry e o diretor André Meyer da Silva cumprirão uma 
agenda extraordinária para se aproximar ainda mais dos parceiros alemães 
interessados nas oportunidades de negociações com indústrias brasileiras 
de diversos segmentos de produção.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Suécia possui know-how, equipamentos e empresas dispostas a 
investir em projetos de energia sustentável em outras nações. Por isso, 
o país realizou nesta segunda-feira, na Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), dentro da 6ª edição da Semana de Inovação Suécia-
-Brasil, o workshop Experiências em Projetos de Energia Sustentável. “No 
setor de energia, temos como gerá-la de maneira sustentável, e existe a 
possibilidade de fazermos parcerias entre o Rio Grande do Sul e a Suécia. 
Há como criarmos sociedades mais sustentáveis e para isso a energia é um 
importante fator. A Suécia pretende ser o país mais sustentável do mundo”, 
disse a conselheira da embaixada sueca no Brasil, Cecilia Lif.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Depois de subir 1,5% em julho, o Índice de Desempenho Indus-
trial do Rio Grande do Sul (IDI/RS), divulgado nesta quarta-feira (4) 
pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), caiu 
0,9% em agosto, na comparação com o mês anterior (com ajuste 
sazonal). “A queda do IDI não surpreende, pois foi influenciada pela 
forte retração nas compras industriais, embora os demais indicadores 
tenham registrado resultados positivos. Isso reproduz mais uma vez 
o padrão oscilatório compatível com o processo de retomada cíclica 
da atividade do setor em curso”, explica o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A nova diretoria do Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, 
Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral no Rio Grande do Sul 
(Sicepot-RS) tomou posse nesta segunda-feira, em cerimônia no hotel Plaza 
São Rafael. O industrial Ricardo Portella Nunes comandará a entidade na 
gestão 2017-2019, em sua quinta passagem pela direção. Neste mandato, 
um dos objetivos é estimular as parcerias público-privadas (PPPs) na área. 
“Vou incentivar estudos, através de seminários, com os gestores públicos 
estaduais e municipais, legisladores e em parceria com a FIERGS e a Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), para que possamos, unindo 
esforços, vencer a barreira gaúcha às concessões e PPPs. O Estado não pode 
prescindir do investimento privado em infraestrutura”, declarou Nunes.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A reunião do Conselho da Agroindústria (Conagro) da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), nesta terça-feira (3), teve como 
tema central a Lei Estadual 15.027, publicada em 21 de agosto de 2017. 
A nova norma, que entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2018, separa 
os conceitos de fiscalização e inspeção dos produtos de origem animal, 
atividades atualmente acumuladas por médicos veterinários do Estado. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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

Passo Fundo recebe Sesi Com Ciênci@

5º Fórum de Inovação quer criar o futuro

Centro de Eventos FIERGS 
recebe homenagem da 
Assembleia Legislativa

Nesta segunda-feira (9), estudantes do Serviço Nacional de Apren-
dizagem 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.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Passo Fundo recebe, de 17 a 19 de outubro, o Sesi Com Ciênci@ que 
leva o Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUC/RS ao Centro de 
Atividades do Sesi (rua Coronel Camisão, 233). O projeto esteve em Pelotas 
no final de setembro, com um público de 9.652 visitantes. O evento foi 
realizado no Centro de Atividades do Sesi na cidade, e registrou 52.503 
atendimentos. A intenção é promover a popularização da ciência e da 
tecnologia nas escolas e comunidade e instigar as crianças a construir 
um novo entendimento do aprender. O Museu Itinerante de Ciência e 
Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul foi 
montado com 75 experimentos nas áreas de física, química, biologia e 
matemática, além de um minicinema 3D, com 50 lugares, um Planetário 
Inflável e o Centro Cultural do Sesi.

O projeto Sesi com Ciênci@ iniciou em 2015, passando por  sete cidades  
do Estado. Mais de 71 mil pessoas visitaram o museu, registrando 359 mil 
atendimentos. Além de Montenegro, as cidades visitadas foram Bento 
Gonçalves, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Erechim, Carlos 
Barbosa, Cachoeira do Sul e Montenegro.

O 5º Fórum de Inovação, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), 
que será realizado dia 16 de outubro, a partir das 14h, trará à FIERGS espe-
cialistas em “futuro” para tentar, junto com os participantes, criar cenários 
para tomadas de decisões mais assertivas neste momento. Bruno Mac, CEO 
da Future Exploreer, pesquisador, game designer, empreendedor e futurista; 
Paulo Renan, CEO da Future Explorers, diretor de arte, designer e produtor 
multimídia; e Catarina Papa, empreendedora no campo da tecnologia e 
comunicação e fundadora da Tabblers, farão a condução do evento, com 
atividades interativas e ferramentas para criar o futuro. Haverá ainda a palestra 
do diretor do Copenhagen Institute for Future Studies Latin America, Peter 
Kronstrom, que vai falar sobre tendências, possibilidades e oportunidades 
que virão. Ele é integrante do Consulado Geral da Dinamarca e do Centro 
de Inovação Dinamarquês em São Paulo.

O 5º Fórum de Inovação dará instrumentos para os participantes 
aplicarem a metodologia sempre que houver necessidade de pensar em 
possibilidades de futuro. A ideia é coletar sinais e gerar hipóteses a fim 
de solucionar problemas reais da organização. Informações e inscrições: 
http://www.ielrs.org.br/pt-br/evento/5o-forum-de-inovacao. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul prestou homena-
gem ao Centro de Eventos FIERGS, nesta quarta-feira. A proposta encaminhada 
pelo deputado estadual Adilson Troca – presidente da Comissão de Economia, 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – é  um reconhecimento ao Teatro 
do Sesi pelos seus 20 anos de atividades. O presidente da Casa Legislativa, 
Edegar Pretto, participou da cerimônia. A homenagem foi recebida pelo vice 
– presidente da FIERGS, Cláudio Affonso Amoretti Bier.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e o Comando Militar do Sul 
assinaram um acordo de cooperação nesta sexta-feira (6) na área da 
educação. O Sesi-RS disponibiliza cursos a distância com temas como 
idiomas, linguagem, gestão de equipe, liderança, organização, inclusão 
e planejamento, conforme seu portfolio. A intenção é proporcionar co-
nhecimento, inovação, cultura e desenvolvimento de habilidades para a 
resolução de problemas no mundo do trabalho. O Comando Militar do 
Sul abrange Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Mais de 6 mil crianças assistiram às quatro peças apresentadas esta 
semana no Sesi Crescendo com Arte, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. 
Os quatro espetáculos, com duas sessões diárias, Tiquequê (2) Alice no País 
da Filosofia (3 - foto), O mágico de Oz (4) e Doralice, a menina descalça (5), 
totalizaram público de 6.060 crianças de escolas públicas. O objetivo do 
programa é despertar a sensibilidade dos pequenos para a música, teatro 
e dança, pensando na formação de plateias.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi acolheu os funcionários da BRF, nesta quinta (5) e sexta-feira 
(6), no Centro de Atividades do Sesi de Lajeado (RS), para a realização 
de diversas atividades como palestras e cursos de Educação Continuada 
para o Mundo do Trabalho. Ao todo, participaram da iniciativa cerca de  
1,7 mil colaboradores.

O Banco de Tecido Humano-Pele, da Fundação Gaúcha dos Bancos 
Sociais da FIERGS, colocou à disposição do Hospital de Pronto-Socorro João 
XXIII, em Belo Horizonte, todo o estoque disponível de Pele para ajudar no 
tratamento das vítimas do incêndio em uma creche localizada na cidade 
de Janaúba, em Minas Gerais, nesta quinta-feira. No ataque, provocado por 
um vigia, crianças, uma professora e o próprio autor morreram, e dezenas 
de pessoas ficaram feridas.

O Banco dispõe de cerca de 7 mil cm² de pele, e tudo deverá ser enviado 
a Minas Gerais. “Assim que as crianças estiverem tratadas, bem equilibradas, 
para passar por um procedimento delicado que é o transplante, as peles 
serão enviadas para transplante. Estamos de prontidão para isso", afirma 
o cirurgião Eduardo Chem, presidente do Banco de Pele.

Instalado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o Banco 
de Tecido Humano-Pele Dr. Roberto Corrêa Chem é integrante do 
Projeto dos Bancos Sociais da FIERGS. O Banco tem a função de captar, 
processar, preservar e disponibilizar lâminas de pele alógena com a 
finalidade de transplante. A retirada da pele é feita em centro cirúrgico 
sob condições de assepsia rigorosa e o processamento é realizado sob as 
mesmas condições assépticas dentro dos bancos de pele. Nas situações 
de queimaduras graves, o enxerto de pele alógena é indispensável no 
tratamento e manutenção da vida dos pacientes. O transplante de pele 
é praticado da mesma forma que os demais órgãos, como pulmão, rim, 
etc. A família do doador é quem pode autorizar a retirada do tecido e 
concretizar o desejo de doação.
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Lideranças de entidades empresariais do Vale do Rio Pardo e de Santa 
Maria trataram, nesta quinta-feira, sobre assuntos relativos à produtividade 
das regiões. O encontro foi realizado na sede do Sindicato Interestadual 
da Indústria do Tabaco (Sinditabaco), em Santa Cruz do Sul. "Reuniões 
como essa mostram que a FIERGS está sempre ao lado das indústrias, va-
lorizando o industrial de todo o Rio Grande do Sul", declarou o presidente 
em exercício da FIERGS, Gilberto Ribeiro. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com entrada em vigor prevista para 1º de janeiro do próximo ano, o 
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas (eSocial) unifica o envio de informações do empregador 
sobre seus funcionários, consolidando as obrigações acessórias da área 
trabalhista em uma única entrega. A partir de sua implantação, o governo 
federal pretende fiscalizar de forma online todas as empresas por meio do 
eSocial. Em vista disso, e com o objetivo de preparar o setor industrial para 
estas mudanças, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
por meio dos Conselhos de Relações do Trabalho (Contrab) e Conselho 
de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec), realiza o evento eSocial 
em Debate, no dia 17 de outubro, das 13h15min às 17h30min, Teatro do 
Sesi, em Porto Alegre.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO VÍDEO

mailto:unicom%40fiergs.org.br?subject=Contato%20com%20Unicom
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/fiergs-inclui-eeba-na-agenda-de-reunioes-na-alemanha
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/suecia-investe-em-projetos-de-energia-sustentavel
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/indice-de-desempenho-industrial-cai-no-rs-mas-tendencia-e-de-retomada-da-atividade-no-setor
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/diretoria-2017-2019-toma-posse-no-sicepot
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/modernizacao-na-inspecao-e-fiscalizacao-de-produtos-de-origem-animal-no-rs-pode-servir-de
http://www.senairs.org.br/pt-br/noticia/seis-alunos-do-senai-rs-representarao-o-brasil-na-worldskills-de-abu-dhabi
http://www.sesirs.org.br/pt-br/noticia/sesi-crescendo-com-arte-leva-mais-de-6-mil-criancas-ao-teatro
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/encontro-da-fiergs-reune-liderancas-de-15-cidades-gauchas-em-santa-cruz-do-sul
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/fiergs-orienta-setor-industrial-para-implantacao-do-esocial
https://www.youtube.com/watch?v=JljsHU4eZvM

