
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS) subiu pela 
primeira vez, em julho, após cinco meses consecutivos de queda. Passou 
de 55,8 pontos para 56,1 (acima de 50 pontos, indica que os empresá-
rios estão confiantes), segundo levantamento divulgado pela FIERGS, 
nessa quinta-feira (18). A melhora na confiança, porém, está relacionada 
exclusivamente com a expectativa dos empresários para o futuro, visto 
que as condições atuais seguem deterioradas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Produzir vem se tornando uma tarefa cada vez mais difícil para o 
setor industrial no Rio Grande do Sul. De acordo com dados da Unidade 
de Estudos Econômicos (UEE) da FIERGS, em abril de 2019, a produção 
industrial brasileira estava 11,7% acima do índice registrado em abril 
de 2002, período de início da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Na mesma base de comparação, a produção 
da indústria do Rio Grande do Sul era apenas 2,9%, um desempenho 
7,9% abaixo do verificado no País. As informações estiveram em análise 
durante a primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Setor 
Produtivo da Indústria Gaúcha e Indústria de Máquinas e Equipamentos, 
nesta segunda-feira (15), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Para tornar mais fortes as relações comerciais do Rio Grande do Sul 
com a Alemanha, é preciso aproveitar o acordo entre o Mercosul e a 
União Europeia para promover o Estado, além de realizar um acompa-
nhamento concreto de propostas já existentes de empresas alemãs. A 
sugestão foi dada pelo cônsul geral do país europeu em Porto Alegre, 
Thomas Schmitt, que participou, na terça-feira (16), da reunião do 
Conselho de Comércio Exterior (Concex) da FIERGS, conduzida pelo seu 
vice-coordenador, André Meyer. Schmitt aconselhou,  ainda, empresá-
rios gaúchos a participarem do Encontro Econômico Brasil-Alemanha 
(EEBA), em setembro, em Natal, e a intensificarem viagens de delegações 
acompanhadas de autoridades políticas à Alemanha.

Junto com o cônsul, também estiveram na reunião o presidente da 
Câmara Brasil-Alemanha, Marcus Coester; o diretor executivo da enti-
dade, Dietmar Sukop, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo do RS, Ruy Irigaray. O secretário disse ser necessário reforçar 
o valor do Estado em termos de produção e de ambiente de negócios, 
de forma a atrair investimentos.

A 17ª edição do Programa de Imersões em Ecossistemas de Inovação 
iniciou na última segunda-feira com a visita aos Institutos Senai de Inovação 
em Engenharia de Polímeros e o de Soluções Integradas em Metalmecâni-
ca, ambos em São Leopoldo. O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a 
receber o evento, promovido pela Mobilização Empresarial pela Inovação 
(MEI), liderada pela Confederação Nacional da Indústria e Senai e que, nesta 
edição, contou com grupos de militares que puderam conhecer centros 
de conhecimento ao longo da semana com o objetivo de aproximação 
com a indústria. A comitiva, com cerca de 30 pessoas entre empresários 
e militares,  depois do Rio Grande do Sul, esteve em Santa Catarina (16), 
São Paulo (17), Minas Gerais (18) e Bahia (19).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O Centro de Formação Profissional Senai Nilo Peçanha, de Caxias 
do Sul, receberá, dia 6 de agosto, a Comenda Mérito Raul Randon 
de Metalmecânica, no plenário da Câmara Muncipal de Caxias do 
Sul, às 19h. A escola, inaugurada em 1944, atua principalmente com 
cursos de aprendizagem industrial a fim de atender ao segmento 
nas áreas de metalmecânica, elétrica, eletroeletrônica, gráfica e 
gestão. Possui área construída de 2.666m², com laboratórios, salas 
de aula e setores de apoio, possibilitando que, além dos cursos de 
aprendizagem, sejam também oferecidos para comunidade cursos 
de iniciação, aperfeiçoamento e qualificação profissional. Além do 
Senai, receberão a distinção João Francescutti,  diretor da Susin 
Francescutti Metalúrgica, e Nilva Randon, viúva do empresário 
Raul Randon.

Chapecó (SC) vai sediar a segunda edição do Fórum Sul Brasileiro de 
Biogás e Biometano, que acontece de 4 a 6 de setembro de 2019, no Salão 
Nobre da Unochapecó - Universidade Comunitária da Região de Chapecó. O 
Fórum tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da cadeia de 
biogás e biometano da Região Sul e do País, com palestras sobre a produção 
e o uso do biogás como fonte de energia e, especialmente, sobre o potencial 
de desenvolvimento desse setor frente às barreiras existentes.

O evento é realizado pelo Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e Au-
tomotivo da Serra Gaúcha (APL MMeA), do Centro Internacional de Energias 
Renováveis–Biogás (CIBiogás), do Instituto Senai de Tecnologia em Petróleo, 
Gás e Energia (IST PGE), da Embrapa Suínos e Aves e da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS)/TecnoUCS.

Inscrições pelo link http://www.biogasebiometano.com.br/inscricao
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UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

AGENDA

FEIRA ANUGA
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. Informações em (51) 3347-8675 
ou cinbusiness@fiergs.org.br.

MERCOPAR
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 inclusão 
da FIERGS como parceira do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RS (Sebrae-RS) no evento. Realizada no Centro de Eventos da Fes-
ta da Uva, a feira oferece a oportunidade para a troca de conhecimento e a construção de relacionamentos que podem impulsionar parcerias e 
negócios, e dispõe de um amplo espaço para exposição de empresas de diferentes segmentos da indústria. informações podem ser obtidas em  
https://mercopar.com.br ou (51)  3067-5750.

Em vigor desde novembro de 2017, a Lei nº 13.467, que modernizou 
a legislação trabalhista no Brasil, foi o caminho para garantir segurança 
jurídica sem perdas de direitos aos trabalhadores. Esse foi o consenso 
revelado pelos participantes do 2º Seminário A Evolução da Moderni-
zação Trabalhista, realizado pela Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Conselho de Relações do 
Trabalho (Contrab), nessa terça-feira (16). “A mudança de mentalidade 
que confere ao Estado um papel secundário e que delega aos atores 
sociais essa responsabilidade pela construção dos próprios destinos é 
um dos pontos mais importantes da Reforma Trabalhista.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O deputado federal Jerônimo Goergen, relator da Medida Provisória 
da Liberdade Econômica, esteve reunido, nessa quinta-feira (18), com 
empresários gaúchos na sede da FIERGS. Goergen realizou uma apre-
sentação na qual detalhou os principais tópicos da MP, que ainda precisa 
passar pelos plenários da Câmara e do Senado.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) já conta 
com seu Laboratório Remoto, ou seja, um equipamento real que pode 
ser ativado a distância, por meio de um smartphone ou computador, 
via internet. A tecnologia educacional foi desenvolvida numa parceria 
entre o Senai do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), que disponibilizou o sistema de gestão, e uma equipe 
do Senai-RS, composta por docentes e analistas técnicos, desenvolveu 
o atual Laboratório Remoto.  O Laboratório Remoto foi uma demanda 
que ocorreu em situação de aprendizagem e que poderá ser usado para 
resolver outras questões de sala de aula. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Dispute Boards: Perspectivas Teórico-Práticas no Brasil é o tema do 
evento que a FIERGS realiza, por meio da Câmara de Arbitragem, Media-
ção & Conciliação (Camers), na próxima quarta-feira (24), às 13h30min, no 
Plenário Mercosul. O objetivo é realizar análise de casos práticos atuais 
no Brasil de Dispute Boards, um mecanismo de mediação de conflitos 
na área corporativa. Os participantes poderão desenvolver uma leitura 
crítica a partir da perspectiva legislativa atual no País sob a ótica do Poder 
Público, aproveitando a experiência inglesa nos contratos de construção.

Será apresentado o Regulamento do Dispute Boards da FIERGS, bem 
como painéis com temas sobre o Poder Judiciário e o Dispute Boards, 
o Cenário Atual e as perspectivas no País, entre outros. Informações:  
(51) 3347-8856 ou camers_eventos@ciergs.org.br.

Com projetos pensados a partir de dúvidas e curiosidades dos alunos do 
Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) de Bento Gonçalves, a Mostra Sesi do 
Programa Contraturno ocorrerá no dia 20 de julho de 2019, das 11h às 12h. 
O evento, que conta com a participação de 198 estudantes, será realizado 
no Centro de Atividades da instituição (Av. Presidente Costa e Silva, 130 – 
Bairro Planalto). Os trabalhos produzidos foram baseados em três trilhas de 
aprendizagem propostas pelo Sesi, sendo elas: Sustentabilidade e Empre-
endedorismo, Pesquisa e Tecnologia, Corpos, Ritmos e Expressão. Por meio 
deles, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre os assuntos 
escolhidos e buscar soluções inovadoras para algumas temáticas presentes 
no dia a dia da população.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metalmecânica, 
em São Leopoldo, está com matrículas abertas para 280 vagas nos cursos 
técnicos nas áreas Metalmecânica, Automação Industrial, Eletroeletrônica 
e Gestão. Para Aprendizagem Industrial são 190 vagas. Os novos cursos e a 
ampliação do número de vagas acontece devido ao Instituto  sediar também 
o Senai Lindolfo Collor que continua funcionando no novo endereço, agora 
com mais oportunidades para os alunos. O Insituto Senai de Inovação em 
Metalmecânica passou por ampla reforma e teve a aquisição de novos equi-
pamentos seguindo a tendência da Indústria 4.0.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O livro “Conscientização sobre o Estresse no Trabalho nos Países 
em Desenvolvimento”, elaborado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), tem entre seus objetivos, contribuir para a conscientização de 
empregadores e representantes de trabalhadores quanto ao estresse 
relacionado ao trabalho em países em desenvolvimento. Trata-se de um 
problema de crescente preocupação nos países em desenvolvimento 
devido aos avanços significativos no mundo moderno. Entre os fatores 
que mais impactam estão aqueles relacionados à globalização e à natureza 
variável do trabalho. Promover a conscientização quanto ao problema é 
fundamental, especialmente porque o estresse relacionado à atividade 
laboral ainda está longe de ser resolvido.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O secretário extraordinário de Parcerias do Rio Grande do Sul, Bruno 
Vanuzzi, participou, na terça-feira (16), da reunião do Grupo Temático 
de Logística do Conselho de Infraestrutura da FIERGS, quando abordou 
assuntos referentes a Parcerias Público-Privadas e à infraestrutura do Es-
tado. Destacou o lançamento de concessões de rodovias gaúchas, como a 
RSC-287 e a ERS 324, da Rodoviária de Porto Alegre e do Parque Zoológico 
de Sapucaia do Sul. Também lembrou a importância do Plano Estadual 
de Logística e Transporte (PELT), as diretrizes das melhorias necessárias 
para a infraestrutura e a logística do RS. Vanuzzi comentou ainda sobre a 
questão dos aeroportos regionais, dos incentivos à aviação e da ampliação 
e investimentos nas hidrovias e terminais portuários gaúchos.

A reunião foi conduzida pelo coordenador do Conselho de Infraes-
trutura, Ricardo Portella, e pelo coordenador do GT de Logística, Sérgio 
Luiz Klein. Fo
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https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/confianca-do-industrial-gaucho-volta-crescer-apos-cinco-meses-de-queda
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/frente-parlamentar-da-industria-realiza-primeira-reuniao
https://youtu.be/sfMVuiiZ5Uc
https://www.senairs.org.br/noticia/grupo-de-militares-e-empresarios-visita-os-institutos-senai-de-inovacao-do-rs
https://youtu.be/xqpDfvwTqm0
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
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/modernizacao-trabalhista-trouxe-seguranca-juridica
https://youtu.be/mwrieIxQz5s
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/relator-apresenta-na-fiergs-principais-pontos-da-mp-da-liberdade-economica
https://youtu.be/ZYfZUDK09Uw
https://www.senairs.org.br/noticia/senai-rs-ja-conta-com-laboratorio-remoto
https://www.sesirs.org.br/noticia/mostra-sesi-apresentara-projetos-de-alunos-do-contraturno-em-bento-goncalves
https://www.senairs.org.br/noticia/senai-rs-oferece-470-vagas-em-cursos-tecnicos-e-aprendizagem-industrial-em-sao-leopoldo
https://www.sesirs.org.br/noticia/equipe-do-centro-de-inovacao-do-sesi-traduz-livro-da-oms

