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Confiança do industrial gaúcho tem pequena alta

Indústria plástica coloca economia
circular na pauta de prioridades

FIERGS e SIC-NH assinam convênios

Sesi com@Ciência inicia nesta segunda-feira

Uma das dez melhores professoras do mundo 
estará em Porto Alegre

Crescendo com Arte terá 
edição em Panambi

Edital Senai Play dá oportunidade 
para produção de vídeos tutoriais 
por alunos e docentes

Evento mostra posição do Sesi sobre a educação

Evento de ciência em Dois Irmãos
recebe mais de cinco mil pessoas

Apex-Brasil inaugura na FIERGS escritório para a Região Sul

Eduardo Bolsonaro diz que governo agilizará
tramitação de acordos internacionais

Produção se mantém 
positiva, mas demanda 
preocupa empresários

Workshop esclarece dúvidas sobre 
home office e trabalho remoto
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Empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná voltadas ao 
comércio exterior terão facilitado o acesso a serviços de promoção de 
exportações e internacionalização. Foi inaugurado, na terça-feira (24), na 
sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
pelos presidentes da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), Sergio Segovia; da FIERGS; Gilberto Porcello 
Petry; pelo coordenador do Conselho de Comércio Exterior (Concex) da 
FIERGS, Cezar Müller; e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur) do Estado, Ruy Irigaray, o escritório para a Região Sul 
da Apex-Brasil.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
da Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, confirmou que o gover-
no federal vai alterar o decreto 9191/2017 com o objetivo de reduzir a 
burocracia na tramitação de acordos internacionais, depois de assinados 
pelo Executivo. O anúncio foi feito a industriais brasileiros, entre eles o 
presidente da FIERGS e vice-presidetne da CNI, Gilberto Porcello Petry, 
que ao lado do vice-presidente da CNI Glauco José Côrte conversou com 
o deputado durante o 37º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), na 
semana passada, em Natal (foto).  Eduardo Bolsonaro lembrou estudo da 
CNI que mostra que, após assinado, um acordo leva mais de quatro anos 
para fazer parte da legislação brasileira e, assim, passar a valer.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS), 
divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), registrou uma pequena alta entre agosto e setembro, ao passar 
de 59,0 para 59,2 pontos, o maior nível desde abril de 2019 (60,9). Foi o 
terceiro avanço consecutivo, confirmado pelos empresários principalmente 
pela percepção de melhora momentânea em seus negócios. O Índice de 
Condições Atuais (ICA) aumentou 1,2 ponto ante agosto, para 52,3. Os dois 
subcomponentes, Condições Atuais da Economia Brasileira e da Empresa, 
atingiram 52,2 pontos, crescendo 2,1 e um ponto, respectivamente, em 
relação ao mês passado.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Economia circular e sustentabilidade são compromissos da indústria 
brasileira do plástico. Esse foi um dos enfoques dos representantes do 
setor que participaram, nessa quarta-feira (25), da 10ª edição do Fórum 
Brasileiro de Reciclagem Energética de Resíduos Sólidos com Ênfase em 
Plásticos – Energiplast, na FIERGS. “O segmento de reciclagem oferece uma 
imensa gama de opções para o empreendedorismo”, observa o presidente 
do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS, realizador 
do evento, Gerson Haas. Ele destaca também que é preciso um trabalho 
educativo para que a sociedade aprenda a destinar adequadamente o 
“pós-consumo”. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA

SST
Debates em SST – A Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho como Indicador na Competitividade Empresarial é o tema do evento promovido pelo 
Sesi-RS, em Caxias do Sul, em 23 de outubro, das 13h às 17h30min. O objetivo é mostrar como a Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), 
em destaque o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), auxiliam na redução dos custos e no planejamento da indústria quanto aos seus investimentos, 
incentivando a melhoria das condições de segurança e saúde no ambiente de trabalho. O local será o auditório do Sesi do município, na Rua Pinheiro 
Machado, 3251. Informações: 0800 51 8555 ou sst@sesirs.org.br.

Jornada 4.0 Impactos e Oportunidades 
será realizada na Mercopar 2019

Com o objetivo de acelerar o ritmo de projetos nos diferentes setores 
da indústria por meio da utilização das chamadas tecnologias habilitadoras 
da indústria 4.0, a FIERGS, por meio do Conselho de Inovação e Tecnologia 
(Citec), e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) promovem o Jornada 4.0 Impactos 
e Oportunidades da Quarta Revolução Industrial, durante a 28ª Mercopar, 
de 1º a 3 de outubro, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul . A 
intenção é usar uma linguagem acessível aos diferentes portes de empre-
sas e segmentos da atividade empresarial e industrial.  O evento contará 
com palestras, painéis e exposição de empresas com produtos e serviços 
vinculados às tecnologias habilitadoras 4.0.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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A FIERGS e o Sindicato das Indústrias de Calçados de Novo Hamburgo 
– SIC-NH assinaram convênios relacionados ao Edital de Apoio a Projetos 
Sindicais, uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O 
objetivo é viabilizar a execução, por parte de sindicatos empresariais, 
de projetos que contribuam diretamente para sua sustentabilidade 
financeira e gerem valor para as indústrias representadas. O projeto do 
SIC-NH se chama "Sapatos do Sul", e consiste na criação de uma plata-
forma digital que aproximará, via site, lojistas e industriais do calçado, 
fomentando a geração de negócios e promovendo crescimento da 
categoria, bem como do sindicato. Os presidentes da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, e do SIC-NH, Paulo Ricardo das Silva, realizaram a assi-
natura, na terça-feira (24).
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A Sondagem Industrial, divulgada nessa quinta-feira (26) pela 
FIERGS, apresenta resultados diferentes na produção e no emprego 
no mês de agosto. Enquanto o primeiro indicador se manteve posi-
tivo pelo segundo mês consecutivo (51,5 pontos), embora em ritmo 
menor na comparação com julho (55,6), a criação de vagas continua 
em declínio. O índice de número de empregados passou de 48,8 para 
49,1 pontos no mês passado. Os indicadores variam de 0 a 100 pontos. 
Valores acima de 50 indicam aumento e valores abaixo, queda em 
relação ao mês anterior.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Voltado a empresários, profissionais das áreas de Recursos Humanos 
e de departamento pessoal, gestores e advogados, o workshop Trabalho 
Remoto e Home Office ocorre em 1º de outubro, na FIERGS, em uma 
promoção do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da entidade. 
O objetivo é preparar os participantes para uma melhor compreensão das 
alterações ocorridas na CLT em virtude da Lei nº 13.467/2017, com enfoque 
no trabalho remoto, atuando com segurança sob as novas disposições 
trabalhistas referentes à implementação desta modalidade de atividade 
nas empresas. O evento será das 14h às 17h.

As vagas são limitadas e mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (51) 0800 51 8555 - Opção 3 ou email eventos.contrab@fiergs.org.
br. A palestrante será a advogada Alessandra Lucchese, especialista em 
Direito do Trabalho, Direito Econômico e governança corporativa e gestão 
de riscos, além de diretora do Instituto Brasileiro de Governança Trabalhista.

Uma das dez melhores professoras do mundo, segundo o Global 
Teacher Prize 2019 (“Prêmio Professor Global”, em tradução literal), que 
reconhece os educadores que realizaram as maiores contribuições à sua 
profissão, Debora Garofalo estará em Porto Alegre no dia 1º de outubro.  
Ela é a primeira mulher brasileira a alcançar esse feito na premiação consi-
derada o “Nobel” da Educação. Debora participa do seminário Tecnologia e 
Currículo: Uma proposta a ser desenvolvida por todos, que ocorre durante 
a segunda edição do Sesi com@Ciência, nos dias 30 de setembro e 1º de 
outubro, no Centro de Eventos FIERGS.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) lançou o Edital Senai Play 
que dá oportunidade a alunos e docentes produzirem vídeos que serão publicados no 
canal oficial do Senai no You Tube. O objetivo do edital é criar conteúdo que será usado 
dentro e fora de sala de aula por alunos e docentes com conhecimentos técnicos em áreas 
de atuação do Senai como TI, Química, Automotivo, Têxtil, Construção Civil, Eletrônica, 
Elétrica, Empreendedorismo, Elétrica, Design, entre outras.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Mais de cinco mil pessoas vivenciaram experimentos científicos em 
Dois Irmãos com mais uma edição do evento Sesi com Ciênci@, que leva 
o Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUCRS a diversas cidades 
do Rio Grande do Sul. O objetivo do projeto é proporcionar a estudantes 
e à população em geral de diferentes regiões do Estado, momentos de 
integração com ciência, tecnologia e cultura, visando à conexão da teoria 
da sala de aula com vivências lúdicas e interativas, que ajudem a disseminar 
o gosto por esses temas. Na cidade da Serra Gaúcha, o evento ocorreu nos 
dias 17, 18 e 19 de setembro, e também recebeu visitantes das cidades 
de Ivoti e Morro Reuter.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Pós Técnico em Manutenção
de Sistemas Mecatrônicos em São Leopoldo

O Senai-RS lançou o Pós Técnico em Manutenção de Sistemas Mecatrônicos, que tem 600 horas/aula, e está com 
matrículas abertas para aulas a partir de 10 de outubro, no Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em 
Metalmecânica (São Leopoldo), e em 1º de outubro, no Senai Gravataí. O aluno interessado deve já ter a formação 
técnica em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica, e o curso possibilitará a especialização em manutenção. No 
contexto da Indústria 4.0, dominar processos de automação e robótica é imprescindível para atuação nas principais 
áreas com processo de fabricação contínuo, como a automobilística, agrícola, alimentos e bebidas, fabricação de 
máquinas e equipamentos. As aulas serão realizadas três vezes por semana. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Começa nesta segunda-feira (30) a edição 2019 do Sesi com@Ciência realizado pelo Serviço Social da 
Indústria do Rio Grande  do Sul. A expectativa é reunir mais de dez mil pessoas envolvidas e interessadas em 
Educação no Brasil, ao oferecer atividades destinadas a diferentes públicos, incluindo pais, alunos, profes-
sores, gestores, mantenedores, empresários e representantes do poder público. O evento 100% gratuito vai 
promover debates, vivências, apresentações e reflexões sobre a educação do futuro. “Em plena era da edu-
cação criativa, teremos a oportunidade de apresentar respostas importantes para elevar a competitividade 
da economia brasileira. E será um bom momento para que toda a sociedade possa indicar novos caminhos 
que nos conduzam ao desenvolvimento sustentado que tanto almejamos e que o Brasil merece”, destaca o 
presidente da Federação das  Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi com@Ciência vai levar ao Centro de Eventos FIERGS 200 projetos 
e protótipos, de 28 cidades gaúchas, desenvolvidos por 832 estudantes de 
seus programas educacionais do Sesi-RS, incluindo Contraturno Escolar, 
Escola Sesi de Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) de todo 
o Estado. São soluções para problemas do cotidiano da população, mas 
também da realidade das indústrias, pensadas por alunos com idades que 
variam entre 6 e 60 anos. Algumas já em fase final de desenvolvimento 
e outras em pesquisas iniciais. Entre elas estarão "Estufa 4.0 – uma pro-
posta de irrigação em prol de um produto orgânico"; "Uso de Polietileno 
como fonte de matéria-prima para criação de telhas sustentáveis"; "Braço 
automatizado – auxílio às pessoas com tetraparesia assimétrica" e o “ARS 
– Asfalto Resistente e Sustentável”.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Na próxima sexta-feira (4), ocorre o Crescendo com Arte em Panambi. O tema desta edição 
será “Vivências Musicais”, terá apresentação da Orquestra Sesi Panambi, no Auditório do Sesi na 
cidade, e será voltado para alunos das escolas do município. Serão 1,2 mil alunos sensibilizados 
pela linguagem musical divididos em quatro apresentações: 8h30min, 10h, 14h e 16h. Também 
serão propostas atividades pedagógicas para que os professores trabalhem em sala de aula o 
tema proposto. O espetáculo também marca a comemoração de uma década de atividades da 
Orquestra Sesi Panambi. O grupo  é formado por 34 componentes entre sopros, cordas, percussão 
e teclados, com grande atuação na região.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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