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Destaques para inovação e tecnologia 
industrial na 28ª Mercopar

Exportações da indústria gaúcha no trimestre
têm o melhor resultado em oito anos

Sesi com@Ciência 2019 apresenta ideias 
que vão mudar o futuro da educação

RS precisa qualificar mais de 800 mil trabalhadores
em profissões industriais até 2023

Faculdade Senai de Tecnologia 
é polo da AWS Academy

Meeting do Sesi vai debater gestão de saúde nas empresas

Benefícios e cuidados exigidos pelo
trabalho remoto ou home office

Capacitação prepara gestores de educação 
para liderança escolar

Jornada 4.0 apresenta oportunidades para as empresas

Feira registra R$ 65 milhões em negociações
realizadas pelos expositores e nas rodadas de negócios

Lançado o Edital Gaúcho de Inovação para Indústria

Missão articulada pela FIERGS 
leva 74 brasileiros à Feira Anuga

Sesi, Banco de Vestuário e Banco de Alimentos 
levam prêmio da ABRH-RS
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Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

A inovação foi o destaque na fala das autoridades que participaram da 
cerimônia de abertura da 28ª Mercopar – Feira de Inovação Industrial. Realizada 
pelo Sebrae-RS e Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), em seu primeiro dia, na terça-feira (1º), a feira contou com a presença 
do presidente da FIERGS e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-RS, 
Gilberto Porcello Petry; do secretário de Estado de Inovação, Ciência e Tec-
nologia, Luis Lamb, representando o governador Eduardo Leite; do prefeito 
de Caxias do Sul, Daniel Guerra; do diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno 
Quick; do presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fapergs), Odir Dellagostini, entre outros presentes.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Ao totalizarem US$ 973 milhões em setembro, as exportações da 
indústria gaúcha aumentaram 19,5% na comparação com o mesmo mês 
de 2018. Dos 23 setores que registraram embarques, 12 subiram sob a base 
de comparação mensal, com destaque para Tabaco (+75%) e Celulose e 
papel (+153,2%), que elevaram as vendas especialmente para a China, mais 
US$ 129 milhões e US$ 33 milhões, respectivamente. O bom resultado de 
setembro, somado aos de julho e agosto, produziram a taxa de crescimento 
mais acelerada (11,7%) para o terceiro trimestre desde 2011. “Parte deste 
bom resultado é consequência da base de comparação mais deprimida 
observada no início do segundo semestre do ano passado. Mas há de se 
destacar a recuperação do setor de Alimentos, que já cresce pelo quinto 
mês consecutivo este ano”, diz o presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os números do Sesi com@Ciência 2019 mais do que confirmam a 
necessidade de tornar a educação um foco definitivo de atenção da 
sociedade. Em apenas dois dias de programação totalmente gratuita e de 
múltiplas atividades, o Centro de eventos FIERGS, em Porto Alegre, recebeu 
11 mil pessoas, 200 projetos, protótipos de 28 cidades na Mostra Científica, 
desenvolvidos por 832 estudantes que frequentam algum programa 
educacional do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), e 35 palestrantes 
e painelistas. “Em relação ao primeiro ano do evento, o público mais do 
que dobrou. É com satisfação que comemoramos, pois este é um marco 
histórico. O futuro só virá com coisas boas se trabalharmos para isso e a 
educação pode, e deve ser prioridade”, comentou o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

AGENDA

CONCILIAÇÃO
As conciliações e as soluções extrajudiciais de resolução de conflitos ganham cada vez mais espaço na Justiça do Trabalho. Para tratar deste tema a 
FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), realiza o evento A Modernização Trabalhista e os Métodos Consensuais de Soluções 
de Disputa – Conciliação, com o objetivo de trazer um apanhado a respeito dos avanços da conciliação desde que a Reforma Trabalhista entrou em vigor. 
Será em 15 de outubro, às 14h30min, na FIERGS. Informações: 0800 51 8555 – opção 3 ou eventos.contrab@fiergs.org.br.

REUNIÃO EM SANTA CRUZ
A FIERGS, por meio do  Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase) e da Vice-presidência Regional, realiza em 17 de outubro, às 16h30min, 
Reunião Regional em Santa Cruz do Sul, no Auditório da Associação das Entidades Empresariais (Assemp, Rua Coronel Jost, 1571), com a presença do 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. A pauta prevê na primeira parte do encontro uma reunião de trabalho com os presidentes das entidades 
empresariais e apresentação das demandas regionais. Na sequência, haverá a participação do presidente Petry. Confirmações e mais informações pelo 
telefone (51) 3347-8680, ou pelo e-mail conase@fiergs.org.br.

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.

A 28ª Mercopar foi o palco da apresentação da Rede RS Indústria 4.0, 
na tarde da quarta-feira (2), durante o Seminário Jornada 4.0 Impactos e 
Oportunidades, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), por meio do Conselho de Inovação e Tecnologia 
(Citec), e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). A Rede  tem como objetivo reunir 
informação e conhecimento para difundir a cultura 4.0. Integram a iniciativa 
além de FIERGS, Senai, IEL e Sebrae, Abimaq, Abinee, Abicalçados, UFRGS, 
PUCRS, Unisinos e Ulbra, com apoio do governo do Estado. "Buscamos 
entes que podem contribuir e têm conhecimento no tema", afirmou o 
vice-presidente da Abimaq, Hernane Cauduro. Ele explica que a intenção 
é o desenvolvimento da indústria de transformação. "A indústria vai poder 
contar com a rede na sua caminhada rumo à nova revolução industrial”. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma comitiva com 74 brasileiros, de 45 empresas e oito entidades, 
participa entre 5 e 9 de outubro da Feira Anuga, em Colônia, na Alemanha, 
a mais importante do mundo da indústria de alimentos e bebidas, e que 
em 2019 completa 100 anos. Do Rio Grande do Sul, serão 40 pessoas, en-
tre elas representantes de 21 empresas na missão prospectiva articulada 
nacionalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS). “Feiras 
como esta propiciam aos participantes a oportunidade de buscar novas 
tecnologias e parcerias internacionais às suas empresas. A grandiosidade 
de Anuga, que recebe empresários com poder de decisão e especialistas 
do setor, a torna quase obrigatória para quem deseja se expandir ou bus-
car a internacionalização dentro deste setor”, diz o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, que lidera a delegação ao evento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, lançou na terça-feira (1º) o Edital 
Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sebrae, Sesi, Senai, 
IEL e FIERGS, com apoio Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do 
Estado do Rio Grande do Sul, que busca promover a cultura da inovação 
e aumentar a competitividade da indústria gaúcha. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Rio Grande do Sul terá de qualificar mais de 800 mil trabalhadores em 
ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação e aperfeiço-
amento entre 2019 e 2023. Os dados são do Mapa do Trabalho Industrial, 
elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para 
subsidiar a oferta de cursos da instituição. Essas ocupações têm em sua 
formação conhecimentos de base industrial e por isso são oferecidas pelo 
Senai, mas os profissionais podem atuar em qualquer setor da economia. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai, por meio da Faculdade Senai de Tecnologia, firmou parceria com a  
Amazon Web Services (AWS), plataforma de cloud computing mais adotada e 
mais abrangente do mundo, e tornou-se polo da AWS Academy. Nesta parceria 
a empresa americana fornecerá aos alunos e professores suporte, treinamentos, 
eventos virtuais e conteúdos dos programas globais de educação, pesquisa e 
inovação da AWS. Estes recursos serão introduzidos nas unidades curriculares 
correlatas da Faculdade Senai nos mesmos moldes dos preparatórios da Ama-
zon, tornando o aluno apto a fazer a prova de certificação AWS, com desconto, 
além de acesso a simulados gratuitos.

O programa AWS Academy da Amazon capacita instituições de ensino a 
preparar os alunos para trabalhar em áreas como aprendizado de máquina, 
inteligência artificial e internet das coisas, entre outras relacionadas à compu-
tação em nuvem.

Um dos principais benefícios oferecidos pelas empresas a seus empre-
gados é o plano de saúde, que representa 13,1% em média da folha de pa-
gamento da indústria brasileira. A informação consta em um levantamento 
recente do Serviço Social da Indústria (Sesi), para verificar a realidade e os 
desafios enfrentados pelo setor com a sustentabilidade do sistema de saúde 
suplementar. Ainda segundo a pesquisa, 75% das grandes e médias indús-
trias entrevistadas oferecem o benefício aos seus funcionários e 70% dos 
37 milhões de brasileiros cobertos por convênios coletivos têm o benefício 
custeado por empresas industriais. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com o objetivo de preparar empresários, profissionais de Recursos Humanos, 
gestores e advogados para uma melhor compreensão das alterações ocorri-
das na CLT por causa da Lei 13.467/2017, a FIERGS, por meio do Conselho de 
Relações do Trabalho (Contrab), realizou na terça-feira (1º) um workshop com 
enfoque no trabalho remoto e home office. A advogada Alessandra Lucchese 
foi a palestrante, apontando os benefícios para empregadores e empregados 
com essas novas modalidades de trabalho: para o colaborador, disse ela, a 
vantagem, entre outras, é a de não precisar perder horas em deslocamento, 
podendo trabalhar em casa. Para o empregador, pontuou a economia com 
aluguel e infraestrutura básica, luz, telefone, transporte e até alimentação.

A advogada alertou, porém, que antes de o home office ou trabalho remoto 
ser implantado, é importante que o patrão estude a lei para saber como vai 
ser aplicado este formato na empresa. É bom pesquisar se é a melhor opção 
para o tipo de negócio e como será feito o controle do funcionário, além da 
disponibilização de equipamentos, entre outras questões.

 Cerca de 60 gestores da rede estadual de ensino do Rio Grande do 
Sul voltaram para a sala de aula como alunos nesta semana. Eles parti-
ciparam do Curso de Liderança Escolar – Inspirado no modelo inglês de 
formação de gestores, promovido pelo Serviço Social da Indústria e pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
em parceria com o Conselho Britânico, na sede da FIERGS. Participaram 
diretores de escolas públicas de tempo integral, representantes de Coor-
denadorias Regionais (CRE) de diferentes regiões do Estado e diretores 
das Escolas Sesi de Ensino Médio. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Mais de 16 mil pessoas circularam pela Mercopar – Feira de Inovação 
Industrial, durante os dias 1º e 3 de outubro, em Caxias do Sul, contribuin-
do para um crescimento de 21% na geração de recursos nas negociações 
realizadas pelos expositores, bem como nas rodadas de negócio que 
ocorreram durante o evento. “Passamos de R$ 54,4 milhões em 2018 para 
R$ 65,7 milhões este ano, o que nos faz crer em uma retomada do setor 
industrial ainda mais ágil do que se esperava”, comemora o presidente 
do Sistema FIERGS e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-RS, 
Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), Banco de Vestuário e Banco de 
Alimentos, integrantes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Gran-
de do Sul (FIERGS), são vencedores de prêmios da Associação Brasileira 
de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul (ABRH-RS). A cerimônia de 
entrega ocorreu na noite da quarta-feira (2), no Grêmio Náutico União, 
em Porto Alegre. O Centro de Inovação Sesi em Fatores Psicossociais 
(CISFPS) foi uma das instituições que receberam o Top Cidadania 2019, 
na categoria Organização.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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