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Exportações da indústria no RS recuam em
outubro e contribuem para estagnação no ano

Gilberto Petry fala sobre conjuntura econômica na Acim de Marau

Oportunidades para a indústria na relação
Brasil-Chile serão discutidas na FIERGS

Empresas precisam estar atentas às adequações da NR 12 

Instalações da Escola Sesi de São Leopoldo 
serão inauguradas na terça-feira

Workshop tem como tema Nanotecnologia para a indústria

Inaugurado Espaço de 
treinamento automotivo

IEL realiza curso sobre o papel do 
líder na transformação digital

FIERGS considera de extrema importância
para o País as propostas do Plano Mais Brasil

Embaixador da UE diz que acordo com Mercosul
amplia oportunidades a empresas brasileiras

Workshop oferece soluções a empresas 
que desejam operar fora do País

Entrega de 300 kits de robótica concretiza 
trabalho do Sesi para educação em Panambi

Crescendo com Arte no interior

Gilberto Ribeiro recebe 
Medalha Amigo da Marinha
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AGENDA

REUNIÃO REGIONAL
A FIERGS, por meio do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase) e da vice-presidência regional, em parceria com a Cacism, realiza reunião 
em Santa Maria, no dia 13 de novembro, às 18h, na Feisma 2019 (Rua Appel, 775 – Anexo ao Centro Desportivo Municipal). Presidentes de entidades 
e lideranças empresariais apresentarão as demandas da região, assistirão a apresentações do Conase, do IEL-RS, e outra sobre o Panorama Econômico, 
por parte da Unidade de Estudos Econômicos da FIERGS. Informações: (51) 3347-8680, ou pelo e-mail conase@fiergs.org.br.

SEMINÁRIO SST
Será em 19 de novembro o 2º Seminário de Segurança e Saúde no Trabalho, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho, 
com apoio do Sesi-RS. Das 9h às 17h os participantes se atualizarão sobre o tema, a fim de melhorarem as condições nos ambientes de trabalho e 
contribuírem para o desenvolvimento da cultura da prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Informações: 0800 51 8555 – Opção 3 
ou pelo email eventos.contrab@fiergs.org.br. As vagas são limitadas.

FÓRUM DE ENERGIA
O III Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis ocorre em 20 de novembro, em uma promoção da FIERGS, por meio do Conselho 
de Infraestrutura (Coinfra), IEL-RS e Senai-RS, em parceria com o Sebrae/RS e o governo do Estado. O foco deste ano será Modernização e Modelos de 
Gestão, e o objetivo é o de aprofundar os temas relativos às políticas de regulação, distribuição e estímulos a novos projetos, além da modernização 
do sistema de energia para as tecnologias para gestão e armazenamento. Inscrições gratuitas e vagas limitadas. Informações: (51) 3347-8790.  
Inscrições gratuitas e vagas limitadas.

PALESTRA
Governança, Sucessão e Gestão é o tema da palestra organizada pela FIERGS, por meio do Conselho da Pequena e Média Indústria 
(Copemi), no dia 21 de novembro, às 18h30min, no Senai (R. Erexim, 59, Vila Vera Cruz), em Passo Fundo. Incrições e mais informações:  
www.sucessãogovernanca.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.

PROTEÇÃO DE DADOS
As fases necessárias parta adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é tema da palestra Os 14 Passos para Implementar a LGPD, 
com Fernando Marinho. Será em 26 de novembro, às 9h, na FIERGS, que realiza o evento por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab). 
Informações: 0800 51 8555, opção 3, ou eventos.contrab@fiergs.org.br.

CURSOS SENAI
 O Senai-RS está com inscrições abertas para 19 cursos técnicos de forma presencial e semipresencial em dez cidades do Estado, totalizando 1.826 vagas 
para 2020/1. Informações: senairs.org.br ou pelo fone 0800 51 8555.

O Plano Mais Brasil apresentado pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, na terça-feira (5), traz em Propostas de Emendas à Constituição 
(PECs) reformas que visam reestruturar o funcionamento da máquina pú-
blica e transformar o Estado brasileiro, avalia a Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). “Medidas como essas são de extrema 
importância, apenas as grandes reformas, como a da Previdência e Tribu-
tária, não serão suficientes para colocar o Brasil nos trilhos do crescimento 
de longo prazo”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
ressaltando, porém, a necessidade ainda de dezenas de microrreformas 
que aprimorem o funcionamento da economia.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As relações entre União Europeia (UE) e Brasil “vão por muito bom 
caminho” e o acordo acertado em junho com o Mercosul ampliará as opor-
tunidades para as empresas brasileiras. A avaliação é do embaixador da UE 
no Brasil, Ignácio Ybañez, que se reuniu com o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, 
nesta terça-feira (5), na sede da entidade. “É minha primeira visita ao Rio 
Grande do Sul, e tinha particular interesse em falar e ouvir representantes 
do empresariado, que na relação frente à União Europeia é sem dúvidas 
um setor muito importante. Precisava conhecer suas preocupações e, 
sobretudo, as perspectivas depois do acordo”, disse Ybañez. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Com queda em 18 dos 23 segmentos que registraram algum embar-
que de produtos para o exterior, as exportações da indústria gaúcha, ao 
somarem US$ 995 milhões, caíram 12,6% em outubro na comparação 
com o mesmo mês de 2018. Entre os setores que assinalaram recuo, 
destacaram-se negativamente os segmentos de Veículos automotores, 
reboques e carrocerias (-49,3%) e Químicos (-30,9%). Segundo o presidente 
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
Gilberto Porcello Petry, a redução nas vendas para a Argentina e a base 
de comparação elevada contribuíram para a menor taxa já registrada em 
Veículos para o mês, considerando a série histórica.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS) e do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul (Sinmetal), 
Gilberto Porcello Petry, foi palestrante da reunião-almoço da Associação 
Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Marau (Acim), nessa 
quinta-feira (7), no Novo Restaurante Romani.  A  empresários da região e 
convidados, falou sobre “Avanços e Perspectivas na Conjuntura Econômica 
Atual”, analisando o momento brasileiro e gaúcho. "Estamos no marco de 
300 dias dos novos governos federal e estadual e, em ambos, há fatos para 
comemorar e outros para lamentar", disse. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO
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O vice-presidente da FIERGS e coordenador do Conselho de Articulação 
Sindical e Empresarial (Conase), Gilberto Ribeiro, recebeu a Medalha Amigo 
da Marinha, concedida a personalidades civis, sem vínculo funcional com 
a Marinha do Brasil, a militares de outras forças, e instituições que se des-
tacam no trabalho de divulgação da importância da Marinha para o País. 
Ribeiro recebeu a medalha das mãos do Vice-Almirante Comandante do 
5º Distrito Naval, Flávio Macedo Brasil, em cerimônia na Capitania Fluvial 
de Porto Alegre, na quarta-feira (6).

Senai é referência em projetos de Inteligência Artificial

Alunos apresentam 13 projetos inovadores

Unidade Móvel estará no 
município de Protásio Alves

Sábado Solidário receberá doações 
em mais de 20 cidades gaúchas    

Senai recebe Troféu de Responsabilidade Social

A pesquisa Indústria 2027, encomendada pela CNI, mostra que a inte-
ligência artificial é uma das tecnologias com maior potencial de promover 
mudanças na indústria nos próximos anos, ao lado de tecnologias como 
Internet das Coisas (IoT, em inglês) e produção inteligente. Mais de 20 
países já desenvolveram estratégias para o tema, que também inspirou 
o Programa de Imersões em Ecossistemas de Inovação da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), em sua 20ª edição. A iniciativa busca aproximar a 
indústria brasileira de hubs de inovação, como o Instituto Senai de Inovação 
em Soluções Integradas em Metalmecânica, localizado em São Leopoldo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Solucionar questões reais do dia a dia das indústrias foi o desafio lançado 
aos alunos do Senai. Deste desafio nasceram 13 projetos que serão apresen-
tados no Inova Senai, que acontece nos dois dias, 21 e 22 de novembro, no 
Senai Porto Alegre (Av. Assis Brasil, 8450). Os trabalhos foram desenvolvidos 
a partir da demanda de indústrias parceiras e teve a participação estudantes 
de duas ou mais áreas. A intenção além de promover a aproximação entre os 
estudantes e o setor industrial, é desenvolver nos alunos de cursos técnicos, a 
capacidade de trabalhar em grupo, propor ações inovadoras e pensar de forma 
empreendedora. A metodologia usada rendeu ao Senai gaúcho o 1º lugar na 
categoria Ensino Profissional do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Unidade Móvel de Panificação e Confeitaria está esta semana em Protásio 
Alves, na Serra Gaúcha, realizando o curso Cozinhando Mais que o Trivial, de 
20h. O Senai foi contratado pela Prefeitura Municipal para a capacitação. São 
duas turmas de 12 alunos e encerra dia 11 de novembro. No dia 13 inicia o 
curso Básico de Confeiteiro, de 40 horas, para 24 alunos. O término está previsto 
para o dia 27 de novembro.

A mobilidade é o objetivo das unidades móveis do Senai, podendo ser 
apoio para alguma escola ou chegar a municípios que não contam com a 
presença física da instituição.

A campanha de arrecadação de alimentos Sábado Solidário ocorre, neste 
sábado (9),  em diversas cidades gaúchas. Voluntários dos Bancos de Alimentos 
receberão doações nos principais supermercados de Cachoeirinha, Campo Bom, 
Camaquã, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Encruzilhada do 
Sul, Estância Velha, Esteio, Guaíba, Novo Hamburgo, Portão, Porto Alegre, Pelo-
tas, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia e Viamão. Os 
alimentos arrecadados serão destinados para cerca de 800 entidades carentes 
previamente cadastradas e beneficiadas pelos Bancos de Alimentos (escolas 
infantis, asilos, associações comunitárias, casas de excepcionais, entre muitas 
outras). A iniciativa da Rede de Bancos de Alimentos RS é pioneira no Brasil, e 
desde o ano 2000, já doou 50 milhões de quilos de alimentos, além de desen-
volver atividades de segurança alimentar e nutricional.  Na capital gaúcha, a 
logística dos alimentos tem o apoio do Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs), entidade res-
ponsável pelo gerenciamento logístico do Banco de Alimentos. A Campanha 
conta ainda com a parceria da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) 
e mais de 100 supermercados no Estado.

O Senai-RS recebe, pela sexta vez, o Troféu de Responsabilidade Social 
da Assembleia Legislativa na categoria Instituições de Ensino Fundamen-
tal, Médio, Técnico e Profissionalizante. A cerimônia será realizada dia 27 
de novembro às 19h, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa.

 Desde 2004, o Senai-RS se inscreve no Prêmio de Responsabilidade 
Social. Em todas as participações houve o reconhecimento pela Comissão 
Mista de Avaliadores da Assembleia Legislativa com o Certificado. Foram 
cinco troféus (em 2008, 2009, 2014, 2016, 2018 e este ano) e nove medalhas.
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e o IEL-RS, 
por meio do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec), juntamente com 
o Centro de Nanociência e Nanotecnologia da Ufrgs, promovem dia 21 
de novembro, a partir das 13h30min, o 2° Workshop de Nanotecnologia 
para a Indústria: aplicação em produtos Industriais, no Instituto Senai de 
Inovação em Engenharia de Polímeros, em São Leopoldo. O evento tem 
como objetivo discutir o conceito, aplicação, evolução e tendências da 
nanotecnologia.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai Automotivo, de Porto Alegre, passa a contar a partir desta quarta-
-feira (13) com o Espaço de Treinamento FCA. O novo módulo tem como objetivo 
de capacitar a rede concessionária da Fiat Chrysler Automobiles, que atinge 
também as marcas Jeep, Ram, Dodge, Chrysler e Fiat. O Senai Automotivo fica 
na Rua dos Maias, 830.

O novo espaço é composto por duas salas de aula, uma oficina com dois 
elevadores e rampa de geometria, com capacidade para 40 alunos. O módulo 
tem ainda duas salas térreas com motores, caixas de câmbio, ferramentas 
especiais e equipamentos de diagnóstico.

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 anali-
sar 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

Portas abertas à 
comunidade em 
21 e 22 de novembro

Nos dias 21 e 22 de novembro, o Senai promove a 11ª edição do Mundo 
Senai. A iniciativa tem por objetivo abrir as portas da instituição para que a 
comunidade possa conhecer mais sobre educação profissional, inovação e 
tecnologia industrial. São diversas oportunidades de interação e um ambiente 
ideal para o contato com o conhecimento, onde é possível aprender mais sobre 
profissões e decidir com mais segurança qual carreira profissional se deseja seguir. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O I Fórum Internacional de Comércio e Indústria Brasil-Chile será na 
próxima quarta-feira (13), às 9h, na Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho de 
Comércio Exterior, e pela Câmara de Comércio e Indústria do Chile no 
Rio Grande do Sul (CCIBC-RS). O embaixador chileno no Brasil, Fernando 
Schmidt, participará do evento, ao lado do presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, e do governador Eduardo Leite.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As alterações da Norma Regulamentadora número 12 (NR 12), de julho 
deste ano, foram apresentadas durante evento realizado pela FIERGS, por 
meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), a 60 profissionais 
das áreas de Segurança do Trabalho, Manutenção Mecânica e Elétrica 
de Máquinas, além de engenheiros, técnicos, gestores e empresários. 
Foram tratadas de forma prática e objetiva as alterações da nova NR 
12, demonstrando as etapas a serem seguidas para as adequações das 
máquinas industriais nos moldes da legislação, bem como as consequ-
ências nos casos de descumprimento. A palestra, na quarta-feira (6), 
foi do engenheiro de Segurança no Trabalho e especialista em NR 12, 
Giovane Motta de Castro.

Ao longo desta semana, o projeto Sesi Crescendo com Arte realizou apresentações dos espetáculos Entrevero Farroupilha e Em Busca do Tesouro 
Lá na Casa da Vizinha, nas cidades de Uruguaiana, Bagé, Candiota, Jaguarão  e Pelotas. Aproximadamente 3,5 mil estudantes de escolas dos cinco mu-
nicípios curtiram os dois espetáculos da companhia Teatro Luz e Cena. Já no Centro de Atividades do Sesi em Lajeado mais de mil alunos estiveram no 
concerto Trilhas de Cinema, realizado pela Orquestra Sesi, que tocou músicas que fizeram parte da história do cinema. Com mais de duas décadas de 
atividades, o Sesi Crescendo com Arte já possibilitou o acesso de cerca de 250 mil pessoas à cultura no Rio Grande do Sul.

A entrega de 300 kits de robótica educacional para a rede municipal de 
ensino de Panambi, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (7), no Centro 
de Atividades do Serviço Social da Indústria na cidade, consolida o trabalho 
realizado pelo Sesi na região. O ato é uma nova etapa da iniciativa que 
começou a ser realizada em 2018, a partir de uma demanda de industriais 
da região, por meio da Associação Comercial e Industrial de Panambi (ACI) 
e da Secretaria de Educação e Cultura do Município, que formaram um 
grupo de articulação em busca da transformação na educação e contaram 
com a assessoria do Sesi em todo o processo.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A cerimônia de inauguração das instalações da Escola Sesi de Ensino 
Médio José Pedro Fernando Piovan, em São Leopoldo, ocorre no dia 12 
de novembro, às 11h. A estrutura, localizada na rua Alberto Scherer, 743, 
terá capacidade para atender 300 alunos por ano. A exemplo de outras 
escolas, inicialmente, serão abertas vagas para 100 alunos do primeiro 
ano do Ensino Médio, e assim, sucessivamente, para os próximos anos 
escolares. As Escolas Sesi de Ensino Médio, com unidades em Pelotas, 
Sapucaia do Sul, Gravataí e Montenegro, têm como proposta educacional 
o desenvolvimento de competências e habilidades por meio de projetos 
de pesquisa, instrumentalizado por diferentes tecnologias e alicerçado 
pela compreensão da cultura juvenil.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O workshop Construção do Plano de Expansão Internacional, na Fede-
ração das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, foi apresentado por 
Marcos de Souza Vale, da coordenação de Internacionalização da Gerência 
de Investimentos da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil). O evento, realizado pela Apex e a FIERGS, 
na terça-feira (5), integra o Programa de Internacionalização da Agência 
Brasileira, que oferece soluções que apoiam centenas de empresas no 
desafio de abrir uma nova operação no exterior.
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