
Nº 42
Ano XXIV

25 de outubro de 2019

www.fiergs.org.br

S . E . M . A . N . A

Governo vai lançar medidas para gerar novos empregos

Encontro de Comércio Exterior 
trata do acordo Mercosul-UE 
para a indústria e a agricultura

Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros 
está entre os finalistas do Prêmio ANP

IEL debate o papel do líder 
na transformação digital

Alunos do Sesi apresentam 
projetos em feira internacional

Sesi com Ciênci@ reúne 6 mil pessoas em Parobé

Viva Bem, Faça Melhor valoriza as relações pessoais

Alunos do Senai Igrejinha dão calçado 
ao governador Eduardo Leite

Indústrias querem Gilberto Petry 
para mais uma gestão na FIERGS

Pesquisa da FIERGS revela que investimento
da indústria gaúcha foi inferior ao planejado

CNI confere à FIERGS primeiro lugar 
em Boas Práticas Sindicais

Workshop aborda Rota 2030

Inscrições para cursos 
técnicos do Senai

Estudantes participam do 
Salão Ufrgs Jovem

Crescendo com Arte promove 
acesso a teatro, música e poesia

Indústrias que fornecem para o 
varejo da moda têm evento dia 31

Empresas são atualizadas sobre procedimentos 
em processos de exportação e importação
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O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia, Rogério Marinho, disse na segunda-feira, durante reunião 
em Porto Alegre, que o Governo Federal lançará, no mês de novembro, 
medidas para a geração de novos empregos no País. O presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, entregou ao secretário uma série de su-
gestões elaboradas pelo Conselho de Relações de Trabalho da entidade 
visando aperfeiçoamentos na Lei de Modernização Trabalhista vigente. O 
secretário Rogério Marinho não adiantou objetivamente quais serão as 
medidas, mas enfatizou que a preocupação do Ministério da Economia é 
prioritariamente o crescimento da oferta de novas vagas. A reunião teve 
a participação de outras entidades como a Fecomércio, a Federação dos 
Hospitais do Rio Grande do Sul, e foi organizada pelo deputado federal  
Pedro Westphalen.

AGENDA

INDÚSTRIA EM MOVIMENTO
O Indústria Gaúcha em Movimento, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho de Articulação Parlamentar (Coap), será realizado em 1º de novembro, 
às 9h30min, no auditório da ACI em Novo Hamburgo (Rua Joaquim Pedro Soares, 540, Centro). A programação prevê apresentações sobre a atuação 
do Coap, o documento Plataforma para um Brasil Industrial e a Frente Parlamentar da Indústria Gaúcha. Informações limitadas e inscrições gratuitas: 
https://industriagauchaemmovimento.eventize.com.br/. Informações: (51) 3347-8674 ou coap@fiergs.org.br

PALESTRA EM SANTA CRUZ
“Compliance sem Mitos para Pequenas e Médias Empresas” é o tema da palestra com o professor de Direito Giovani Saavedra a ser realizada pela FIERGS, 
por meio do Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi), em 6 de novembro, na ACI de Santa Cruz do Sul (Rua Venâncio Aires, 633, Centro). Será 
às 16h45min. Inscrições: https://compliancesemmitos.eventize.com.br/?preview. Informações: (51) 3347-8726 ou copemi@fiergs.org.br.

NR 12
A FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), realiza em 6 de novembro, o evento a Nova NR 12: da Teoria à Prática, 
dirigido a empresários, profissionais da área de Segurança do Trabalho, engenheiros, técnicos e gestores, entre outros. O início está previsto 
para as 9h, com término às 17h. Vagas limitadas. Informações: (51) 0800 51 8555, opção 3, ou eventos.contrab@fiergs.org.br. Inscrições:  
https://anovanr12teoriapratica.eventize.com.br/.

MODA PARIS
A FIERGS realiza, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), entre 25 e 29 de novembro, o Circuito Moda Paris 2019, que se trata de uma 
capacitação internacional sobre design, tendências e comportamento de consumo e inovação nos negócios da moda. O objetivo é preparar empresas 
brasileiras em instituição de moda no exterior. Informações em (51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br. Vagas limitadas. A parceria para o evento 
é da Apex-Brasil.
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A nove meses do final do seu mandato como presidente da Federa-
ção e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/
CIERGS), o presidente Gilberto Porcello Petry foi surpreendido na reunião 
extraordinária do Conselho de Representantes da FIERGS com o anúncio 
do recebimento de 99 pedidos para que continue no comando das en-
tidades por mais uma gestão (2020/2023). A entrega dos documentos 
foi feita pelo vice-presidente da FIERGS e coordenador do Conselho de 
Articulação Sindical e Empresarial (Conase), Gilberto Ribeiro, no dia 22.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Pesquisa de Investimentos da Indústria do RS de 2018/2019, 
divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS), revela que o percentual de empresas que investiram no 
ano passado, 63%, voltou a cair. Em 2017, esse percentual foi de 69,6%, 
interrompendo seis anos consecutivos de queda. O resultado de 2018 
ficou bem abaixo do planejado, que era de 72,2% no início daquele ano. 
“Apesar do estímulo provocado pela demanda, recursos financeiros 
limitados e dificuldades de crédito travaram muitos projetos. Nada me-
nos do que 76% deles foram bancados pelas próprias empresas A alta 
dependência de capitais próprios comprometeu os planos na indústria 
gaúcha em 2018”, explica o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, por meio 
do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase), coordenado 
pelo vice-presidente da FIERGS Gilberto Ribeiro, recebeu da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, a 1ª Colocação no Ciclo 2019 de 
Reconhecimento de Boas Práticas Sindicais – categoria Gestão Sindical, pelo 
programa "Sindicato Mais com Menos”. O programa oferece consultoria 
individual de gestão, buscando o fortalecimento dos Sindicatos. Em sua 
segunda turma, beneficiou até agora 22 sindicatos filiados à entidade. O 
prêmio foi recebido pela coordenadora de Relações Sindicais do Conase, 
Patricia Manica Ortiz. Ganharam também premiação em outras categorias 
a FIESC, a FIEB e a FIEMG.

O Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica sediou o Workshop 
Rota 2030 - Projetos e Programas Prioritários, que teve como objetivo 
discutir os projetos a fim de aproximar as empresas com universidades e 
institutos de ciência e tecnologia, e criar alianças para solucionar desafios 
da cadeia automotiva. O evento foi promovido pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva.

O Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística foi criado pela Lei Fe-
deral n° 13.755/2018 e é considerado uma remodelagem do Programa de 
Incentivo Inovar-Auto. Seu principal foco é incentivar projetos de pesquisa 
e desenvolvimento em toda a cadeia do setor automotivo, se estendendo 
aos setores das autopeças e dos sistemas estratégicos para a produção 
dos veículos, não se limitando unicamente às montadoras. Além disso, 
busca estimular a modernização do mercado em longo prazo externando 
resultados a toda sociedade através do aumento da eficiência energética 
e da segurança dos veículos comercializados no país.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com 
inscrições abertas para 19 cursos técnicos de forma presencial e semipre-
sencial em dez cidades do Estado, totalizando 1.826 vagas para 2020/1. 
Os cursos são realizados nos três turnos e têm a preferência de 95,8% das 
indústrias na hora de contratar, conforme o Sistema de Acompanhamento 
de Egressos do Senai. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dezoito projetos desenvolvidos por alunos das Escolas Sesi de Ensino 
Médio das cidades de Gravataí, Pelotas e Sapucaia do Sul participam nesta 
semana do Salão Ufrgs Jovem, promovido pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. O evento tem cunho científico-tecnológico-cultural 
e promove a interlocução entre os alunos da Educação Básica e da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a comunidade em geral, 
a partir da exposição de pesquisas em desenvolvimento no ambiente 
educacional. Entre os objetivos do salão estão incentivar a investigação 
científica no contexto educacional e gerar a integração entre a univer-
sidade e comunidade escolar.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi Crescendo com Arte teve uma programação especial para co-
memorar o mês da criança. Foram cinco peças de teatro, dança e poesia, 
com o objetivo de divertir, mas também de incentivar o aprendizado tanto 
dentro, quanto fora da sala de aula. Mais do que apresentar espetáculos 
culturais, a iniciativa envolve um trabalho junto aos professores das escolas 
participantes, para que possam utilizar os espetáculos como ferramentas 
pedagógicas em sala de aula. Dessa maneira, os alunos se divertem e 
aprendem ao mesmo tempo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O Senai, por meio do Instituto de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente, 
e o Sindicato das Indústrias de Calçados de Três Coroas (SICTC) promovem 
o evento "Programa ABVTEX – Atendendo aos Novos Critérios de Avaliação", 
na próxima quinta-feira (31), a partir das 9h, na sede do SICTC (R.Duque de 
Caxias, 90 - Três Coroas-RS). O evento tem como objetivo apoiar e esclarecer 
as indústrias sobre os novos critérios da certificação socioambiental do Pro-
grama da Associação Brasileira de Varejo Têxtil que são exigidas pelo varejo 
da moda. Inscrições pelo site www.senairs.org.br
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Mais de 150 representantes de empresas exportadoras e importadoras 
do Rio Grande do Sul estiveram, na terça-feira (22), no 61º Seminário de 
Operações de Comércio Exterior, realizado pela Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Conselho de Comércio 
Exterior (Concex). Com informações repassadas por técnicos da Subsecre-
taria de Operações de Comércio Exterior (Suext), vinculada à Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, os participantes 
foram atualizados sobre procedimentos e processos para exportação e 
importação. Entre eles as iniciativas implantadas pelo Governo Federal 
para desburocratizar e melhorar o ambiente de negócios no Comércio 
Exterior brasileiro, em palestra apresentada pelo subsecretário do Suext, 
Renato Agostinho da Silva.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O projeto Annelida – Unidade Robótica Remotamente Controlada para 
Quebra de Hidratos e Remoção de Parafinas sem Sonda em Dutos Rígidos 
e em Linhas Flexíveis não Pigáveis, uma parceria do Senai, por meio dos 
Institutos de Inovação em Engenharia de Polímeros (RS) e Sistemas Embar-
cados (SC), USP (ICMC) e Ufrgs (Lameccm e Instituto de Informática), com a 
Petrobras, é finalista na Categoria I do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica. 
A cerimônia de premiação será dia 28 de novembro, no Palácio Itamaraty 
do Rio de Janeiro. O robô Annelida é inserido na linha a partir da plata-
forma, se desloca até a obstrução utilizando um mecanismo peristáltico 
com sistema de autotravamento, realiza a remoção do hidrato ou parafina 
por meio de uma reação local controlada de aquecimento, retorna para a 
plataforma e é recolhido. O serviço possibilita economia no custo de uso 
de sondas e de bilhões na redução do lucro cessante. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A transformação digital e seus efeitos nas empresas e na sociedade volta 
a ser abordada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEl-RS). Desta vez pelo olhar do 
líder.  O curso de Educação Executiva, em sua 10ª edição, será realizado pelo 
IEL-RS nos dias 27 e 28 de novembro com o tema Transformação Digital na 
Prática: O Mindset do Líder, no Centro de Eventos FIERGS, das 8h30min às 
17h30min. Este ano, o objetivo do curso é conscientizar os participantes 
sobre suas próprias habilidades e pontos fortes para liderar a transformação 
em suas empresas; conhecer as características de outros líderes deste tema 
e identificar e analisar o estágio da empresa na mudança.  A intenção é 
exercitar como planejar, acompanhar e vencer resistências da mudança 
cultural em sua empresa e elaborar um plano de ação.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Oito projetos desenvolvidos por estudantes das Escolas Sesi de Ensino Mé-
dio de Pelotas e Sapucaia do Sul participaram nesta semana da edição 2019 da 
Mostratec, feira internacional de ciência e tecnologia realizada anualmente pela 
Fundação Liberato, em Novo Hamburgo. O evento é destinado a apresentação 
de projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento, realizados por 
jovens cientistas do ensino médio e da educação profissional técnica de nível 
médio. Nesta edição, participam 752 projetos entre Ensino Médio, Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, Ensino Fundamental e Educação Infantil 
do Brasil e de outros países, como Argentina, Estados Unidos, México, Paraguai, 
Turquia e Ucrânia. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Centro de Atividades do Sesi em Parobé recebeu 6 mil pessoas 
durante os três dias do Sesi com Ciênci@, que leva o Museu Itinerante de 
Ciência e Tecnologia da PUCRS a diversas cidades do Rio Grande do Sul. A 
ideia é proporcionar a estudantes momentos de integração com ciência, 
tecnologia e cultura, visando à conexão da teoria vista em sala de aula com 
vivências criativas, lúdicas e interativas, que ajudem a disseminar o gosto 
por esses temas. Participaram estudantes de escolas de Parobé, Taquara, 
Sapiranga, Nova Hartz, Igrejinha e Araricá, além da comunidade em geral. 
Entre os experimentos disponíveis estiveram planetário e o giroscópio 
humano, que simula movimentos de um astronauta no espaço. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As cidades de Bento Gonçalves, Erechim, Igrejinha, Lajeado, Santa Cruz 
do Sul e Rio Grande recebem o evento Viva Bem, Faça Melhor, no dia 9 de 
novembro. O evento gratuito contará com atrações culturais, esportivas e 
de lazer voltadas para toda a família. A iniciativa está alinhada à campanha 
realizada ao longo deste ano, que vem contribuindo para posicionar o  
Sesi-RS como referência em soluções para a gestão da saúde e segurança 
no trabalho para a indústria do Estado. O movimento também tem o ob-
jetivo de valorizar as relações pessoais também como forma de promoção 
da saúde. A vez de Porto Alegre será no dia 30 de novembro, das 15h às 
19h, com um evento nesses moldes na Orla do Guaíba. 

Na útlima sexta-feira, o governador do Estado Eduardo Leite recebeu 
um par de sapatos feito por alunos do Senai Igrejinha, no Sindicato da 
Indústria de Calçados de Três Coroas. Leite visitou a entidade onde con-
versou com empresários do Vale dos Sinos e Paranhana e deputados Lucas 
Redecker (federal) e Dalciso Oliveira e Issur Koch (estadual). O governador 
foi recebido pelo presidente do SICTC, Joel Klippel.

O Senai atende as indústrias de Três Coroas, na modalidade de Apren-
dizagem Industrial Básica, através de um termo de cooperação firmado 
entre a instituição, o Sindicato da Indústria de Calçados e Componentes 
para Calçados de Três Coroas (SICTC) e o Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Calçados, Componentes para Calçados e Vestuário de Três 
Coroas (Sindisapateiros).

Os principais impactos e as oportunidades proporcionadas pelo acordo 
Mercosul-União Europeia para a indústria e a agricultura estarão em debate 
na próxima terça-feira, 29 de outubro. O 1º Encontro de Comércio Exterior, 
realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, por 
meio do Conselho de Comércio Exterior (Concex), e a Farsul, ocorre das 14h às 
17h, na sede da FIERGS. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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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/noticia/industrias-querem-gilberto-petry-para-mais-uma-gestao-na-fiergs
https://www.fiergs.org.br/noticia/pesquisa-da-fiergs-revela-que-investimento-da-industria-gaucha-foi-inferior-ao-planejado
https://www.senairs.org.br/noticia/senai-rs-abre-inscricoes-para-cursos-tecnicos
https://www.sesirs.org.br/noticia/alunos-do-sesi-participam-do-salao-jovem-da-ufrgs
https://www.sesirs.org.br/noticia/programacao-especial-leva-alunos-cinco-espetaculos-do-crescendo-com-arte
https://youtu.be/g_9IhW1-JCc
https://www.fiergs.org.br/noticia/empresas-sao-atualizadas-sobre-procedimentos-em-processos-de-exportacao-e-importacao
https://www.senairs.org.br/noticia/instituto-senai-de-inovacao-em-engenharia-de-polimeros-esta-entre-os-finalistas-do-premio
https://www.ielrs.org.br/noticia/iel-aborda-o-papel-do-lider-na-transformacao-digital
https://www.sesirs.org.br/noticia/projetos-de-alunos-do-sesi-se-classificam-para-mostratec
https://www.sesirs.org.br/noticia/sesi-com-cienci-reune-6-mil-pessoas-em-parobe
https://www.fiergs.org.br/noticia/encontro-de-comercio-exterior-trata-dos-impactos-do-acordo-mercosul-ue-para-industria-e

