
A diretoria do Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel, Papelão, 
Embalagens e Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça do Rio Grande do 
Sul (Sinpasul) tomou posse para a gestão 2019-2022 na noite desta 
terça-feira (23), em Porto Alegre. O industrial Walter Rudi Christmann 
comandará a entidade para uma nova gestão consecutiva à frente da 
entidade. Presente na cerimônia, o presidente da Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, 
lembrou que apesar de o crescimento da economia ter ficado para 2020, 
há conquistas a comemorar. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O Dispute Boards, mecanismo de prevenção e mediação de conflitos 
em contratos, esteve em discussão nessa quarta-feira (24), na Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). O objetivo do 
evento Dispute Boards: Perspectivas Teórico-Práticas no Brasil, realizado 
pela Câmara de Arbitragem, Mediação & Conciliação (Camers) do CIERGS, 
foi o de esclarecer dúvidas e atualizar sobre o tema analisando casos prá-
ticos do Brasil e do exterior. O diretor da FIERGS, Thômaz Nunnenkamp, 
destacou que se trata de uma alternativa moderna de se resolver disputas, 
com benefícios para as partes envolvidas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) lançou o Pós-
-Graduação Manutenção Inteligente de Sistemas Industriais Complexos. O 
novo curso busca atender às mudanças tecnológicas que surgem pela Indús-
tria 4.0, e que requerem novas competências aplicadas aos profissionais de 
manutenção e tem como público alvo engenheiros e tecnólogos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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 desenvolvi-
mento 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 
Automotivo da Serra Gaúcha (APL MMeA), do Centro Internacional de 
Energias Renováveis–Biogás (CIBiogás), do Instituto Senai de Tecnolo-
gia 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

Contribuir para o fortalecimento da educação no Estado é o objetivo 
da Formação Continuada de Professores e Gestores da Rede Pública de 
Ensino do Rio Grande do Sul, realizada pelo Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RS), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado (Seduc) e 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
A intenção é qualificar diretores e professores em módulos de gestão 
escolar, culturas juvenis, projetos e tecnologias, a partir da metodologia 
das Escolas SESI de Ensino Médio. A capacitação envolve 450 profissionais, 
entre gestores e professores, que realizam o curso nas cidades de Sapucaia 
do Sul, Pelotas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Montenegro e Gravataí.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Cerca de 180 alunos das turmas de Educação para Jovens e Adultos a 
Distância (EJA EAD) do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) de Pelotas e 
Lajeado garantiram seus diplomas nesse semestre. Na noite desta sexta-
-feira (26), ocorre a formatura de 120 estudantes do Ensino Fundamental 
e Médio da modalidade no Sesi Lajeado. Entre os 120 formandos está 
Milton Elio Dunke, de 59 anos, que ficou mais de três décadas sem estudar, 
e vai garantir seu diploma. Ele conta que começou a trabalhar cedo para 
ajudar nas despesas e, por isso, largou a escola. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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AGENDA

MARKETING DIGITAL
Será em Garibaldi, em 15 de agosto, o Encontro de Oportunidades Marketing Digital: Estratégias de acesso a mercados e potencialização de vendas. 
A realização é da FIERGS, por meio do Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi), com apoio da CIC do município. Será das 9h às 10h30min, no 
auditório da Câmara de Indústria e Comércio (Av. Perimetral, 897). O objetivo é orientar os pequenos e médios industriais sobre as vantagens da utiliza-
ção de ferramentas de marketing digital para a potencialização de vendas. As vagas são limitadas e a participação poderá ser tanto presencial quanto 
online. Informações: (51) 3347-8726 ou copemi@fiergs.ogr.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.

Lançado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) em 1989, o Relatório Sayad, elaborado 
pela consultoria do economista João Sayad, ex-ministro do Planejamento no governo José Sarney, serviu à época como 
um estudo valioso aos gestores públicos, defendendo iniciativas para a modernização do Estado. Construído sobre dois 
eixos, o da eficácia da administração e o da avaliação do setor público, o documento faz diagnósticos dos gargalos da 
administração e sugere ações para o crescimento da economia e o melhor atendimento das necessidades da população. 
“Há 30 anos, a FIERGS já alertava que a situação do Rio Grande do Sul poderia se tornar insustentável como está hoje, e o 
relatório apontava caminhos para o equilíbrio das contas públicas”, salienta o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A fraca demanda interna foi o principal entrave enfrentado pela 
indústria gaúcha no segundo trimestre de 2019, aponta a Sondagem 
Industrial, divulgada pela FIERGS, nessa quarta-feira (24). Assinalada 
por 50% dos pesquisados, pulou do segundo para o primeiro lugar, 
já que no trimestre anterior havia sido apontada por 38% dos entre-
vistados. A elevada carga tributária, normalmente o maior problema 
da indústria, perdeu 5,9 pontos percentuais, e mesmo assim teve a 
segunda indicação, com 41,6% das respostas (contra 47,5% do período 
entre janeiro e março). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O papel das pessoas frente ao novo contexto digital, o uso da tecno-
logia e o lado humano serão temas abordados no 7º Fórum IEL de Inova-
ção, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), que será realizado 
dia 27 de agosto, a partir das 14h, na sede da FIERGS.  A programação 
está fundamentada em questões como reconfiguração da mente para o 
desenvolvimento de um mindset digital, que possibilite a transformação 
de ideias com tolerância ao desconhecido, além de uma cultura digital, 
com agilidade para decisões , e o líder digital, como referência para a 
implementação desta nova cultura.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Fórum Econômico Mundial estima que os gastos relacionados a 
transtornos mentais e comportamentais podem chegar a US$ 6 trilhões 
no mundo até 2030 – já são a terceira causa de afastamento do ambiente 
laboral. Cerca de 90% dos brasileiros no mercado de trabalho lidam com 
algum grau de ansiedade e quase 50% com a depressão, segundo números 
da Internacional Stress Management Association (Isma). Em contrapartida, 
empresas que investem em saúde e segurança são mais competitivas e 
atingem melhores resultados.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os visitantes da 22º edição da Feira Internacional da Construção 
(Construsul) poderão conhecer de perto o portfólio de soluções ofere-
cido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) nas áreas de educação e 
saúde. A expectativa é de que 40 mil pessoas circulem pelos pavilhões do 
Centro de Eventos FIERGS durante a feira, que ocorre de 30 de julho a 2 
de agosto, e reúne representantes da construção civil, indústria e varejo. 
Entre as novidades apresentadas do Sesi-RS estará a Consultoria para a 
Construção Civil, uma solução completa voltada para o setor, que verifica 
o atendimento aos requisitos da Norma Regulamentadora 18 (NR-18). A 
consultoria foi pensada como forma de apoiar as empresas do setor por 
meio da realização de um diagnóstico de conformidade legal, destacando 
itens que não estão sendo cumpridos, entre eles, os que podem gerar 
grave e iminente risco a segurança e saúde dos trabalhadores. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Maior feira do mundo voltada ao setor de alimentos e bebidas, a Anuga 
2019 ocorre este ano entre 5 e 9 de outubro em Colônia, na Alemanha. 
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por 
meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), articula uma missão ao 
evento, cujas inscrições estão abertas até o dia 16 de agosto. O empresário 
que participar da missão terá contato com as principais tendências globais 
de consumo e contará com apoio técnico, realizará visitas e participará de 
networking nacional e internacional.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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