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tem nova data 
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FIERGS diz que Programa Verde Amarelo traz 
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de Estado propostas para ampliar o comércio

Professor Carlos Alberto Carvalho recebe
Troféu Sistema FIERGS no Prêmio Press

Fórum de Geração Distribuída 
de Energia trata sobre 
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Alunos gaúchos embarcam para 
torneio de matemática na China

Unidade Móvel de Eletrônica e Automação Residencial

Alunos apresentam 13 projetos inovadores
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Responsabilidade Social
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AGENDA

As medidas lançadas pelo Governo Federal no Programa Verde Amarelo, ao final da tarde de segunda-feira (11), diferentemente de iniciativas 
em anos anteriores, foram desenhadas de maneira a não privilegiar setores produtivos, mas sim a parcela jovem da população que enfrenta mais 
dificuldade para ingressar no mercado formal de trabalho. A avaliação é do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry. “É muito difícil saber se haverá geração de empregos, porém essa medida ajuda a reduzir os custos de contratação, 
apesar de todas as restrições para o enquadramento do contratado”, afirma.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O crescimento de 0,8%, em setembro na comparação com agosto, 
do Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), manteve a atividade da 
indústria gaúcha 2,3% abaixo de maio de 2019 (o pico de atividade mais 
próximo a setembro) e praticamente igual a abril de 2018, mês anterior 
à greve dos caminhoneiros. “Terminou o terceiro trimestre de 2019, mas 
os indicadores mostram que persiste o quadro de estagnação iniciado 
no mesmo trimestre do ano passado. A demanda interna fraca, a crise 
argentina e a desaceleração global formaram um cenário pouco favorável 
ao setor”, destaca o presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schmidt Ariztía, destacou 
na quarta-feira (13), durante o 1º Fórum Internacional de Comércio e In-
vestimentos Brasil-Chile, realizado pela Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS) em sua sede, a necessidade de uma maior 
diversificação no comércio entre os dois países. “Está muito concentrado 
em poucos produtos. O Brasil compra minérios e cobre, e o Chile, produtos 
derivados do petróleo. Naturalmente, o Brasil tem uma enorme variedade 
de produtos competitivos no mundo todo que não estão presentes nesse 
comércio. Precisamos ter também uma visão maior para serviços, ainda 
pouco presentes em número nessa relação”, disse ele. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) inaugurou, na 
segunda-feira (11), o Senai Cimatec Park, moderno complexo de inovação 
industrial, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. A in-
fraestrutura diferenciada vai ajudar a indústria brasileira a se inserir e tirar 
proveito da 4ª Revolução Industrial, avaliou o presidente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, que participou da 
inauguração, juntamente com o da Federação das Indústrias do Estado da 
Bahia, Ricardo Alban. A cerimônia contou com a presença de presidentes de 
outras Federações Industriais, entre eles Gilberto Porcello Petry, da FIERGS.

“O que buscamos hoje com esses investimentos é fazer com que a 
indústria brasileira dê um salto de produtividade e competitividade para 
que possamos, muito rapidamente, fazer com que a indústria brasileira 
participe da 4ª Revolução Industrial, e, com isso, seja uma indústria que 
tenha condições de competir globalmente e com as empresas globais no 
Brasil”, afirmou Robson Braga de Andrade.

Instalado numa área total de 4 milhões de metros quadrados, o Senai 
Cimatec realizará projetos que necessitam de espaço para processos com 
foco no escalonamento de produção, testes de grande porte, plantas 
piloto e desenvolvimento de protótipos em escala real, atividades que 
carecem de uma infraestrutura industrial mais robusta e avançada. Na 

primeira etapa, inaugurada agora, foram investidos R$ 87 milhões. A nova 
estrutura faz parte da rede nacional de 26 Institutos Senai de Inovação e 58 
Institutos Senai de Tecnologia.

Foram concedidos na segunda-feira (11) à noite, no Teatro Dante Barone, 
na Assembleia Legislativa, os troféus do Prêmio Press 2019 aos melhores 
radialistas e jornalistas do ano, em 17 categorias. O Prêmio Press 2019 
recebeu, nas duas etapas iniciais de votação (popular e profissional) mais 
de 908 mil indicações. Dessas duas etapas classificaram-se os cinco mais 
votados para a terceira fase de escolha, feita por um júri do qual participa-
ram 58 convidados. Além dos troféus por categoria, foi entregue durante a 
festa o Troféu Sistema FIERGS – Homenagem Especial ao professor Carlos 
Alberto Carvalho, que tem uma vida de 64 anos dedicados ao jornalismo, 
40 dos quais nas faculdades de comunicação da UFRGS, PUC-RS, UCS e 
Feevale. Coube ao vice-presidente regional do CIERGS, Arildo Bennech 
Oliveira, entregar o troféu a Carvalho.

Senai lança o programa 
Serra mais Competitiva 2020

Inaugurado Espaço de Treinamento FCA

Portas abertas à comunidade 
em 21 e 22 de novembro

IEL realiza curso sobre o papel do líder 
na transformação digital

O Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica desenvolveu um 
programa para aumentar a produtividade da indústria, por meio da 
implementação de ações que buscam otimizar os processos produtivos. 
O Programa Serra Mais Competitiva 2020 é destinado a empresas de pe-
queno e médio porte e  composto por três áreas estratégicas de atuação, 
que são executadas por meio de consultorias técnicas de acordo com a 
necessidade da empresa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai Automotivo, de Porto Alegre, inaugurou nesta quarta-feira 
(13) o Espaço de Treinamento FCA. O novo módulo tem como objetivo 
capacitar a rede concessionária da Fiat Chrysler Automobiles, que atinge 
também as marcas Jeep, Ram, Dodge, Chrysler e Fiat. O gerente de Treina-
mento da FCA, Rogério Machado, destacou que são mais de 4 mil pessoas 
a receberem capacitação, entre corpo técnico, vendedores, gerentes e 
outros. “O objetivo é prover as nossas concessionárias de conhecimento 
e tecnologia, por meio desta parceria. Investimos aqui por sabermos que 
teremos uma rede bem preparada, profissionais qualificados e clientes 
satisfeitos”, disse Machado. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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

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 Transfor-
mação 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

O Senai-RS tem uma nova Unidade Móvel (UMO) – de Eletrônica e Au-
tomação Residencial, que estará em operação a partir de 9 de dezembro. 
A unidade é uma atualização tecnológica da UMO que ofertava exclusi-
vamente cursos de Eletrônica. A partir de agora, vai ofertar os cursos de 
Instalações Elétricas e Residenciais (80h), Montagem e Reparação de Cir-
cuitos Elétricos Residenciais (48h), Eletrônica Analógica (90h) e Automação 
Residencial Básica com Tecnologia KNX (40h). A partir de fevereiro, o por-
tfólio de cursos também contará com Introdução à Eletrônica Digital (60h) 
e Montagem de Circuitos de Eletrônica Digital (60h). Ligada à Faculdade 
Senai de Tecnologia, em Porto Alegre, a nova UMO estará em dezembro 
em Pelotas, seguindo para Sapiranga, Carazinho e Lajeado.  A agenda 
segue até novembro 2020, com pequenos intervalos entre as reservas.

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. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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.

O Senai do Rio Grande do Sul é um dos seis escolhidos a começar a usar 
a plataforma adaptativa Acrobatiq. As turmas-piloto dos departamentos 
regionais da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São 
Paulo do curso técnico de Mecânica começaram a usar a nova ferramenta 
de forma pioneira na educação profissional do Brasil. A Plataforma Adap-
tativa Acrobatiq usa algoritmos de inteligência artificial para impulsionar 
o seu desenvolvimento através da entrega de conteúdos personalizados 
para alunos e docentes de acordo com suas necessidades.  

Uma proposta educacional que desenvolve competências e habilida-
des por meio de projetos de pesquisa, instrumentalizada por diferentes 
tecnologias e marcada pela compreensão da cultura juvenil. Assim é a 
Escola Sesi de Ensino Médio, que inaugurou as instalações de sua quinta 
unidade na cidade de São Leopoldo, no Vale do Sinos, nesta terça-feira 
(12).  A estrutura, localizada na rua Alberto Scherer, 743, e batizada com 
o nome do industrial José Pedro Fernando Piovan, terá capacidade para 
atender 300 alunos por ano. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Seis alunos da Escola Sesi de Ensino Médio de Gravataí embarcam na 
próxima terça-feira (19) para a China. Eles vão se unir à equipe brasileira 
que participa da 10ª World Mathematics Team Championship, em Beijing, 
entre os dias 21 e 25 de novembro. Os estudantes se classificaram depois 
dos resultados obtidos nas etapas estadual e nacional da Olimpíada Inter-
nacional Matemática Sem Fronteira (MSF), na qual receberam medalhas 
de bronze e prata. Gustavo dos Santos Mendes e Luís Gabriel Figueiredo 
Gomes, do primeiro ano; Pedro Henrique Ferreira Pereira e Arthur Matias 
Graeff, do segundo; e Cecília Hernandez Alvarez e Amanda Petter, do 
terceiro, serão os representantes do Sesi. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO
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Bento Gonçalves tem nova data para o evento Viva Bem, Faça Melhor 
Sesi, que oferece atividades 100% gratuitas, com o objetivo de valorizar 
as relações interpessoais como forma de promoção da saúde. Sábado, 23 
de novembro, na Praça Achyles Mincarone (Praça do Bairro São Bento). 
Também das 14h às 18h, o evento contará com atrações como Acústico 
MegaDrivers, Coral Fundação Casa das Artes, Grupo do CTG Laço Velho e 
Acústico Cris Batista e André Dornelles.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O dia 30 de novembro marca o encerramento da campanha Viva Bem, 
Faça Melhor Sesi, promovida pela instituição ao longo de 2019. Depois 
de eventos realizados em diferentes cidades do interior do Rio Grande do 
Sul, chegou a vez da comunidade de Porto Alegre receber as atividades 
100% gratuitas do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). O local escolhido 
foi a Orla do Guaíba, onde haverá atrações culturais, esportivas e de lazer 
voltadas para toda a família das 15h às 19h.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul devem fortalecer a cooperação 
para promover a integração comercial e o desenvolvimento econômico e 
social. Esse foi o consenso da reunião do Conselho Empresarial do BRICS 
(CEBRICS), realizada na última quarta-feira (13), em Brasília. No encontro, 
os líderes empresariais dos cinco países, entre eles o presidente da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, entidade 
organizadora do evento, definiram as 23 propostas do setor privado que 

foram apresentadas e entregues aos chefes de Estado na Cúpula do BRICS. À 
noite, no Palácio Itamaraty, o governo brasileiro ofereceu um jantar reservado 
a governantes dos cinco países do BRICS, líderes políticos e empresários.

Presente no evento, o presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, que esteve na Rússia 
no final de agosto, durante o WorldSkills Kazan 2019, aproveitou o encon-
tro com o presidente Vladimir Putin para ressaltar as impressões positivas 
com o nível da organização e ordem mostradas na olimpíada mundial de 
competições técnicas, com participação do Senai, classificando o Brasil em 
terceiro lugar, atrás da China e da Rússia.

Entre as ações sugeridas pelos empresários do CEBRICS, destacam-se 
o reconhecimento mútuo de operadores econômicos autorizados e a im-
plantação do certificado fitossanitário digital. Com o reconhecimento de 
operadores entre os países, o processo de exportação pode ser reduzido de 
quatro horas para menos de uma hora e o de importação de 36 horas para 
menos de quatro horas. Segundo o diretor de Desenvolvimento Industrial 
da CNI, Carlos Abijaodi, o Conselho Empresarial avançou em propostas 
concretas e transversais que são de interesse de todos os países. “O BRICS 
representa quase um quarto da economia mundial, concentra quase 42% 
da população do mundo e representou, no ano passado, cerca de 30% das 
exportações brasileiras. O grupo é importante para a indústria, sobretudo 
do ponto de vista comercial”, avaliou Abijaodi.

O 2º Seminário de Segurança e Saúde no Trabalho será nesta terça-feira, 
19 de novembro, das 9h às 17h, na FIERGS. O objetivo é o de propiciar 
a atualização profissional sobre SST, a fim de melhorar as condições dos 
ambientes de trabalho e contribuir para o desenvolvimento da cultura 
da prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. A organi-
zação é da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, por 
meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) e do Serviço Social 
da Indústria (Sesi-RS). Informações: 0800 51 8555 - Opção 3 ou email  
eventos.contrab@fiergs.org.br

Para aprofundar os temas relativos às políticas de regulação, distribuição 
e estímulos a novos projetos, a Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), por meio do Conselho de Infraestrutura (Coinfra) e 
do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), juntamente com o Sebrae e o governo 
do Estado, realiza o III Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes 
Renováveis no Rio Grande do Sul. O foco desta edição será Modernização 
e Modelos de Gestão, com debates entre especialistas sobre a situação do 
setor, políticas de regulação, distribuição e estímulos a novos projetos, e 
o futuro do segmento. Será na quarta-feira, 20 de novembro, com início 
às 13h30min, no Salão de Convenções da entidade.

O Fórum tratará também da modernização do sistema de energia 
para as tecnologias de gestão e armazenamento, bem como apresentará 
exemplos de aplicação de modelos de negócios e soluções. Informações: 
(51) 3347-8749 ou coinfra@fiergs.org.br. Inscrições gratuitas e vagas 
limitadas em https://forumgd.eventize.com.br/index.php?inscricao.

COMÉRCIO EXTERIOR
As próximas capacitações em Comércio Exterior do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) da FIERGS são as seguintes: Oficina de Inteligência 
Comercial, dias 20 de novembro e 4 de dezembro, em Caxias do Sul; e 28 de novembro e 5 de dezembro, em Porto Alegre. Já a Capacitação Prática 
em Siscomex DU-E e DUIMP ocorre em 27 de novembro. Informações: (51) 3347-8675, ramal 8862, ou cin@fiergs.org.br.

WORKSHOP DE NANOTECNOLOGIA
A FIERGS, por meio do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec), o Senai-RS e o IEL-RS, juntamente com o Centro de Nanociência e Nanotecnologia 
da Ufrgs, promovem na quinta-feira, dia 21 de novembro, às 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. Informações: https://www.senairs.org.br/evento/2o-workshop-de-nanotecnologia-para-industria

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.

INTERNACIONALIZAÇÃO
Em 28 de novembro e 5 de dezembro, o Centro Internacional de Negócios da FIERGS oferecerá uma oficina que irá ajudar as empresas a desenvolver 
ou aprimorar os processos internos de inteligência comercial voltados para internacionalização. No primeiro módulo, focado em Seleção de Mercados 
Internacionais, os instrutores irão apresentar algumas ferramentas gratuitas que permitem coletar dados de importação, exportação e alíquotas do 
imposto de importação de qualquer produto em qualquer país. No segundo módulo, os participantes irão aprender a analisar e apresentar os dados 
coletados através da elaboração de dashboards em Microsoft Excel, além de conhecer outras fontes de dados secundários utilizadas pela equipe de 
Inteligência Comercial da FIERGS em seus estudos de mercado. Informações e inscrições: (51)3347-8675 ou email cin@fiergs.org.br.

FEIRA EUROPAIN
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) e IEL-RS, juntamente com o Sindipan-RS, realiza uma missão à Feira Europain, que ocorre 
entre 9 e 18 de janeiro de 2020, em Paris. A feira apresenta as grandes tendências europeias na Panificação e terá três áreas de exposição: Produção, 
Vendas e Gerenciamento Informações: (51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br. As inscrições vão até 2 de dezembro.
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