
Após queda de 3,1%, em março, e crescimento de 2,3%, em abril, 
o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) voltou a subir em maio, 
1,5%, com ajuste sazonal, na comparação com o mês anterior, revela 
pesquisa divulgada pela FIERGS, nesta segunda-feira (8). A última vez 
que a atividade da indústria de transformação no RS cresceu por dois 
meses seguidos foi no último bimestre de 2017. Mesmo assim, alerta 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, os resultados posi-
tivos não alteram o quadro de estabilização observado atualmente. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Continuam abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para a 
missão prospectiva à Feira Anuga 2019, organizada pela FIERGS, 
por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS). Trata-se do 
maior evento do setor de alimentos do mundo, com as principais 
tendências globais de consumo. Os organizadores esperam receber 
7 mil expositores e 165 mil visitantes de mais de cem países em 
Colônia, na Alemanha. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os alunos que representarão o Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial do Rio Grande do Sul (Senai-RS) nas Seletivas Nacionais WorldSkills 
tiveram seu primeiro encontro na última semana. O grupo, formado por 23 
jovens que competirão em 19 ocupações, inicia agora o treinamento para 
as seletivas que serão realizadas no próximo ano, visando à competição 
internacional de profissões, que acontece em Shangai (China), em 2021. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica recebeu cerca de 
1.400 pessoas no último sábado, dia 6, para a Mostra Técnica de Projetos 
dos alunos dos cursos de Manutenção Automotiva e Mecatrônica. Os 
alunos apresentaram soluções para a indústria e para a sociedade a partir 
da metodologia Senai de Educação Profissional, oferecendo ganhos de 
produtividade, sustentabilidade e em aplicabilidade.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os Institutos Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros e o de Soluções 
Integradas em Metalmecânica recebem nesta segunda-feira (15) o grupo de 
empresários que participa do 17ª edição do Programa de Imersões em Ecos-
sistemas de Inovação. O Rio Grande do Sul será o primeiro Estado a receber o 
evento, promovido pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), liderada 
pela Confederação Nacional da Indústria e Senai e que vão visitar cinco Estados 
com o objetivo de aproximar a indústria dos melhores centros de conhecimento 
do País. O Programa, que inicia pelo Rio Grande do Sul, vai ainda para Santa 
Catarina (16), São Paulo (17), Minas Gerais (18) e Bahia (19).

O Sesi-RS participará da 22ª edição da Feira Internacional da Construção 
(Construsul), de 30 de julho a 2 de agosto, no Centro de Eventos FIERGS. A ins-
tituição estará a Unidade Móvel de Normas Regulamentadoras, um simulador 
que reproduz o ambiente das indústrias em um espaço seguro e controlado, 
e permite realizar capacitações em Espaço Confinado (NR 33) e Trabalho em 
Altura (NR 35) no próprio local de trabalho. Os visitantes também poderão 
conhecer serviços como a Consultoria para a Construção Civil, uma solução 
completa que verifica o atendimento aos requisitos da NR 18. Ocorrem, ainda, 
duas palestras. No dia 31, às 14h, “A importância da Segurança do Trabalho na 
Construção Civil”, com o engenheiro de Segurança no Trabalho, Marcio Aurélio 
de Carvalho Lopes. Dia 1º, às 13h, é a vez do workshop “Construindo ambientes 
saudáveis: fatores psicossociais na construção civil”. Conduzido pela psicóloga 
e analista da Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Alyne Barreto, 
a palestra terá como objetivo promover o conhecimento e a reflexão acerca 
dos fatores psicossociais no trabalho. Também será apresentado o case da 
Construtora Zagonel. 

 nº 27
Ano XXIV

12 de julho de 2019

 www.fiergs.org.br

S . E . M . A . N . A

Atividade cresce pelo segundo mês consecutivo

Missão empresarial
à Feira Anuga

Senai-RS inicia a caminhada 
para WorldSkills 2021

Mostra técnica apresenta projetos à comunidade

Empresários visitam os
Institutos de Inovação do RS

Sesi-RS na Construsul

Exportações da indústria gaúcha 
caem no primeiro semestre

FIERGS reúne especialistas para debate
sobre avanços da Modernização Trabalhista

Mercopar chega à edição 2019 remodelada

FIERGS apresenta projeto Indústria Gaúcha em 
Movimento na CIC de Caxias do Sul

Secretário aborda as iniciativas para o setor de Defesa

Aula Aberta terá Inovação em Tecnologias Digitais como tema

Senai-RS forma costureiras em parceria 
com Sivergs e Núcleo de Belém Novo 

Alunos criam solução para auxiliar na prevenção de enchentes

Cases são apresentados em simpósio de saúde ocupacional

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

AGENDA

FRENTE PARLAMENTAR DA INDÚSTRIA
Ocorre na segunda-feira, 15 de julho, às 14h, na Assembleia Legislativa, a primeira reunião da Frente Parlamentar da Indústria, coordenada pelo depu-
tado Fábio Branco. A pauta do trabalho da Frente será a Plataforma de Compromissos para um Brasil Industrial, lançada pelo Grupo de Política Industrial 
da FIERGS no ano passado.

NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL
Avaliação da capacidade exportadora, etapas e informações de apoio para pesquisa de mercado e análise de competitividade em mercado externo são 
alguns dos temas que serão tratados na capacitação sobre Marketing e Negociação Internacional, em 17 de julho. Será das 9h às 16h, no Espaço Gerex 
da FIERGS. Informações: (51) 3347-8675, ramal 8862, ou cin@fiergs.org.br.

Destinado a profissionais do Direito e de Recursos Humanos, ad-
ministradores, empresários, economistas e estudantes, o 2º Seminário 
A Evolução da Modernização Trabalhista, realizado pela FIERGS, por 
meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), ocorre na pró-
xima terça-feira, dia 16 de julho. Será das 9h às 17h15min, no Salão de 
Convenções da entidade. Os participantes discutirão o atual cenário 
das relações trabalhistas após as modificações na legislação e farão 
balanço dos avanços desde que a modernização entrou em vigor no 
País, em 2017. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em 2019, a Mercopar – Feira de Inovação Industrial, que se realiza de 
1º a 3 de outubro, em Caxias do Sul, chega a sua 28ª edição com a inclu-
são da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
como parceira do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RS 
(Sebrae-RS) no evento. Realizada no Centro de Eventos da Festa da Uva, 
a feira oferece a oportunidade para a troca de conhecimento e a constru-
ção de relacionamentos que podem impulsionar parcerias e negócios, e 
dispõe de um amplo espaço para exposição de empresas de diferentes 
segmentos da indústria. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Indústria Gaúcha em Movimento chega a mais uma cidade do Estado, 
Caxias do Sul, na próxima sexta-feira, 19 de julho. Realizado pela FIERGS, 
por meio do Conselho de Articulação Parlamentar (Coap), o projeto apre-
senta a empresários a Plataforma de Compromissos para um Brasil Indus-
trial, trabalho desenvolvido pelo Grupo de Política Industrial da FIERGS/
CIERGS, coordenado pelo vice-presidente Carlos Alexandre Geyer; bem 
como explica a forma de atuação, objetivos e ações estratégicas do Coap. 

O encontro, que ocorrerá no Restaurante Sica, na CIC de Caxias do Sul, 
às 12h, servirá também para sensibilizar sindicatos e empresários sobre 

a importância da participação nas ações em defesa da indústria que são 
realizadas no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa, entre elas 
a Frente Parlamentar da Indústria Gaúcha. Em 2019, o projeto já ocorreu 
em Pelotas, em 10 de maio, com cerca de 50 participantes; e em Bento 
Gonçalves, em 5 de julho, quando 120 pessoas compareceram à reunião-
-almoço no CIC. A organização da Indústria Gaúcha em Movimento é dos 
Vice-presidentes regionais e do Coap, em parceria com o Conselho de 
Articulação Empresarial e Sindical (Conase) e com as Câmaras e Centros 
de Indústria e Comércio locais.

A fim de assegurar o atendimento às necessidades de equipamento 
das Forças Armadas, foi criada em 2010 a Secretaria de Produtos de Defesa 
(Seprod). Para falar sobre a atuação da Seprod e da estratégia para a base 
industrial do setor no País, o secretário de Produtos de Defesa do Minis-
tério da Defesa, Marcos Degaut, participou na terça-feira (9), da Reunião 
do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança (Comdefesa) da FIERGS, 
coordenada pelo vice-presidente da entidade Gilberto Ribeiro. Degaut 
abordou também o Planejamento Estratégico 2019 – 2020, com projetos, 
ações prioritárias e agenda de trabalho da Seprod para o período.

No dia 20 de julho, haverá uma aula aberta da Pós-Graduação Lato Sen-
su em Engenharia Aplicada à Indústria 4.0, no Instituto Senai de Inovação 
em Soluções Integradas em Metalmecânica, em São Leopoldo. O evento, 
intitulado Inovação em Tecnologias Digitais: Níveis de Maturidade, a partir 
das 9h, terá palestra do chefe de pesquisas do Instituto, Vitor Nardelli, que 
vai falar sobre  TRL - Technology Readiness Level: Métodos para a estima-
tiva de maturidade tecnológica em projetos orientados para a indústria. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As 26 costureiras industriais formadas na última sexta-feira pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), em parceria com o Sindicato 
das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul (Sivergs) e o Núcleo 
Comunitário e Cultural de Belém Novo (Porto Alegre) têm agora a chance de 
se recolocar no mercado de trabalho. A cerimônia aconteceu na sede do NCC 
em Belém Novo, com a presença da vice-presidente do Sivergs, Dóris Spohr, 
que falou da importância da capacitação na área, que muitas vezes deixa de 
contratar pela falta de qualificação. O gerente Técnico de Desenvolvimento 
Educacional do Senai-RS, Claiton Costa, destacou a parceria que possibilitou 
a execução do curso.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Um robô que verifica a altura do nível da água dos rios e envia uma 
mensagem para um aplicativo, com o objetivo de auxiliar na prevenção de 
enchentes no rio Caí, foi desenvolvido por alunos da Escola Sesi de Ensino 
Médio de Montenegro. O projeto surgiu a partir de um desafio proposto aos 
alunos, de criar alternativas para melhorar a qualidade de vida da população. 
O protótipo foi construído com peças de Lego, mas os alunos idealizadores do 
projeto, João Gabriel Von e Willian de Mello, destacam que um módulo será 
desenvolvido a partir de materiais como cano de PVC, boia e sensores, que 
vai reduzir os custos dos instrumentos para aproximadamente R$ 300, o que 
facilita a utilização em diversos lugares. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dois trabalhos desenvolvidos pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
estão entre os dez selecionados que participam do 2º Simpósio de Segurança 
e Saúde Ocupacional, realizado ao longo desta sexta-feira (12), no Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre, com o foco em trabalho, bem-estar e inovação. O 
pôster sobre o Programa de Gerenciamento de Estresse (Gestress) em Indús-
trias do Rio Grande do Sul mostra alguns resultados parciais do projeto, que 
sugerem que sua aplicação permite aos trabalhadores manejar o estresse de 
forma mais assertiva. O fato de intercalar encontros presenciais e atividades 
via aplicativo móvel, enriquece a proposta, pois atinge diferentes perfis de 
trabalhadores da indústria. Já o trabalho Fatores Psicossociais como estratégia 
para o desenvolvimento de lideranças: relato de experiência, mostra a evolução 
importante para a saúde ocupacional ter lideranças capacitadas, sensibilizadas 
e engajadas nos processos de proteção psicossocial.
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O resultado das exportações, apurado pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), nessa quinta-feira (11), revela 
que no primeiro semestre de 2019 a indústria gaúcha comercializou, 
entre janeiro e junho, um total de US$ 6,2 bilhões, redução de 0,6% sobre 
o mesmo período de 2018. Se considerada, porém, a operação de duas 
plataformas no âmbito Repetro, esta queda chega a 3,7%.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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