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Empresário do RS acredita que modernização
trabalhista gera empregos e investimentos

Nova presidente do TRT-4  destaca papel do 
Judiciário no momento do País

Balanço do EEBA é apresentado a parceiros

Bancos Sociais certificam 
120 alunos na última 
formatura de 2017

Senai-RS amplia 
atendimento 

Grupo de Cordas do Sesi realiza Ação de Natal

FIERGS questiona estatais com receitas próprias insuficientes

Confiança do industrial gaúcho é a maior
desde 2010 e deve continuar em 2018
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O aporte de R$ 13,35 bilhões do Tesouro Nacional em 2016 para ban-
car as empresas estatais dependentes provocou reação dos industriais 
gaúchos. O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry, considera inadmissível que as empresas 
recorram ao Tesouro Nacional para se sustentar. “Se as estatais não têm 
receitas próprias para bancar suas atividades devem fechar”, afirma.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 A indústria gaúcha termina o ano de 2017 otimista.  É o que revela o 
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS), divulgado nesta 
sexta-feira (22) pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS). 
Em dezembro, o ICEI-RS cresceu pela sexta vez consecutiva, alcançando 
60,1 pontos, o melhor resultado para o mês desde 2010. “A percepção 
entre os empresários gaúchos de melhorias na economia e na agenda de 
reformas estruturais do País se reflete na maior confiança neste final de 
ano”, explica o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O empresário gaúcho acredita que a modernização trabalhista terá 
impacto positivo na geração de empregos e nos investimentos, revela a 
Sondagem Industrial Especial RS – Reforma Trabalhista do terceiro trimestre 
de 2017, divulgada nesta segunda-feira (18) pela Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul (FIERGS). A consequência dessa atualização da 
legislação, segundo o levantamento, será uma maior segurança jurídica 
nas relações entre empresas e empregados, expectativa compartilhada 
por 75,2%. “A possibilidade de a negociação coletiva prevalecer sobre a 
legislação foi o principal avanço apontado pelos industriais  gaúchos con-
sultados”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, ao destacar 
também a permissão expressa de terceirizar qualquer atividade como 
outro item de grande relevância indicado na pesquisa.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A desembargadora Vania Cunha Mattos assumiu, na última sexta- 
feira (15), a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
(TRT-4) para o biênio 2018/2019, em cerimônia que contou com a 
participação do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. Natural 
de Porto Alegre, Vânia Cunha ingressou na magistratura trabalhista da 
4ª Região em fevereiro de 1987, e atua como desembargadora desde 
2009.  Ela terá como vice-presidente Ricardo Carvalho Fraga.  Em seu 
pronunciamento, a nova presidente do TRT-4 comentou o atual cenário 
de crise que o país atravessa e ressaltou o papel preponderante que o 
Poder Judiciário cumpre neste momento, bem como a relevância da 
Justiça do Trabalho. Vania substitui a desembargadora Beatriz Renck, 
presidente no biênio 2016/2017.

O 35º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), realizado no mês de 
novembro na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
recebeu 2,6 mil visitantes, 308 alemães, e 85 expositores. Terminou com um 
saldo de US$ 6,5 milhões imediatos e mais US$ 40 milhões em 12 meses nas 
rodadas de negócios. Para apresentar os resultados do EEBA, o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, recebeu nesta segunda-feira (18), parceiros e 
patrocinadores do evento para um almoço na sede da entidade. Durante os três 
dias do encontro na FIERGS, fóruns temáticos debateram manufatura avançada/
IOT/startup, energia/eficiência energética industrial, infraestrutura e cidades 
inteligentes, segurança no trabalho, saúde e educação, entre outros temas.

A próxima edição do EEBA ocorre no ano que vem, em Colônia, na Alemanha. 
O Brasil volta a receber o evento em 2019, em Natal (RN).

Os Bancos Sociais da FIERGS formaram, na última sexta-feira (15), 120 
alunos nos cursos de qualificação e capacitação profissional, oferecidos 
gratuitamente, podendo ser realizados por grande parte da população 
carente. Somente em 2017, os Bancos Sociais formaram 515 alunos, em 12 
cursos, distribuídos em 43 turmas. As aulas são ministradas por instrutores 
do Senai-RS, entidade que também confere a certificação aos alunos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS)  busca 
por meio da virtualidade, com os cursos EAD, e pela mobilidade, com as 
unidades móveis, atingir um número cada vez maior de municípios. “Hoje 
99,66% da arrecadação líquida do Senai é oriunda de municípios atendi-
dos pela instituição”, destaca o diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein. 
Ele salienta que este ano foram 400 municípios, de um total de 497, com 
atendimento da instituição. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Grupo de Cordas do Sesi de Lajeado esteve na última segunda-feira 
no Hospital Bruno Born da cidade para alegrar os pacientes.  O grupo pas-
sou por todas as alas tocando músicas de Natal, enquanto eram entregues 
mensagens, alegrando não só os internos, mas médicos, funcionários, 
enfermeiras e os próprios alunos.  
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FIERGS participa da elaboração de nova estratégia 
comercial entre Brasil e Argentina

Reajuste na tarifa de energia da CEEE atinge
mais de 9 mil indústrias no Estado

Sesi-RS tem foco em educação e saúde 

IEL-RS enfatiza gestão da inovação e programa de estágios

Senai-RS forma primeira turma de curso técnico EAD

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) tem como meta ampliar a sua 
atuação em educação, propagando sua metodologia baseada na educação 
para o mundo do trabalho, e consolidar a sua atuação em promoção da 
saúde e segurança na indústria. “Nossa metodologia é contextualizada no 
mundo da indústria. E ela é usada não só nas escolas de ensino médio, 
mas também no programa  aprender@aprender (turno inverso) e na Edu-
cação para Jovens e Adultos (EJA)”, ressalta o superintendente do Sesi-RS, 
Juliano Colombo.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) projeta para 2018 uma aproximação 
com os sindicatos industriais. A intenção é propagar o uso de ferramentas 
de gestão de inovação e curadoria de tendências por meio da educação da 
alta gerência. “Também haverá ações para fortalecer a educação empresarial 
na área do desenvolvimento comportamental, com coaching individual 
e em grupos”, destaca o superintendente do IEL-RS, Carlos Zuanazzi. Em 
2017, o IEL atendeu 1,06 mil indústrias e realizou 764 horas prestadas em 
assessoria e consultoria, totalizando 3,97 mil inscrições em programas de 
capacitação e atualização.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) formou na noite desta quinta-feira (21) a primeira turma de curso técnico com ensino a dis-
tância no Estado. O curso de Eletroeletrônica teve Santa Cruz do Sul como polo e capacitou 18 alunos a distância. A formatura contou ainda com outros 21 
alunos presenciais nos cursos de Eletroeletrônica, Mecatrônica e Mecânica. A cerimônia foi realizada  no Colégio Mauá.
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O reajuste médio de 33,5% na tarifa da Companhia Estadual de Energia 
Elétrica (CEEE) concedido essa semana atingirá mais de 9 mil indústrias 
gaúchas. A estimativa é da Federação das Indústrias do Rio Grande do 
Sul (FIERGS). “O aumento da tarifa deve atrasar ainda mais a recuperação 
econômica do nosso Estado. Custos maiores representam queda da com-
petitividade, da produção e do emprego”, afirma o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Para construir uma nova estratégia comercial entre Brasil e Argentina, 
presidentes de entidades de indústria e comércio do País, especialmente 
as Câmaras Bilaterais instaladas em 13 Estados brasileiros, se reuniram 
nesta quarta-feira (20), na embaixada da Argentina, em Brasília. Presente 
ao encontro, o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry (na foto com 
o embaixador argentino  Carlos Alfredo Magariño), afirmou que a Argen-
tina, assim como o Brasil, precisa demonstrar esforços para obter maior 
competitividade à promoção de negócios e atração de investimentos por 
meio de reformas com alto impacto econômico e social.

Entre janeiro e novembro de 2017, a Argentina se manteve como o 
segundo destino das exportações gaúchas (atrás da China), com 10,5% das 
vendas do Estado, sendo elas predominantemente de Veículos automotores, 
reboques e carrocerias. Na comparação com o mesmo período de 2016, 
houve um incremento de 44,9%. “A recuperação econômica da Argentina 
é fundamental para a ampliação dos negócios da indústria gaúcha e para 
as trocas bilaterais de comércio e investimentos”, destaca Petry. Fo
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