
Nº 2
Ano XXV

20 de janeiro de 2020

www.fiergs.org.br

S . E . M . A . N . A

Exportações da indústria fecham 2019 em queda no RS

Atividade industrial ainda 
não mostra sinais de retomada

Senai lança Programa de Proficiência 
em Substâncias Restritas

Missão à Feira de Hannover 2020

Estação Verão recebeu o público em Tramandaí

Com novidades, Senai tem 2,2 mil vagas para cursos técnicos

Empresas podem aderir à
campanha Sorrir faz Bem 

Ideias podem virar projetos no Edital Gaúcho
de Inovação para Indústria

Sesi oferece atividades no litoral gaúcho

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

AGENDA

As exportações industriais do Rio Grande do Sul fecharam 2019 com 
US$ 12,2 bilhões, uma queda de 11,5% em relação ao ano anterior. O 
resultado fraco é consequência da redução das vendas para parceiros 
comerciais relevantes no acumulado do ano, com destaque para China 
(-11,4%) e Argentina (-36,3%). Os setores que mais sofreram com essa 
queda foram os de Químicos (-9,2%) e Veículos automotores, reboques 
e carrocerias (-25,3%). “A crise da Argentina vêm diminuindo as vendas 
para lá e ainda não encontramos nichos de substituição deste mercado, 
já que a maior parte dos setores estão em queda nos negócios com o país 
vizinho”, ressalta o presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, ao divulgar a pesquisa 
na segunda-feira (13). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) divulgado pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul , na quinta-feira (16), feito 
o ajuste sazonal, mostra uma queda de 0,8% em novembro de 2019, na 
comparação com outubro, quando já havia recuado 1,1%. O resultado 
revela uma nova fase de declínio a partir de junho de 2019, o que leva a 
atividade industrial no RS no mês aos patamares de março de 2018. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), por meio do Instituto Senai de 
Tecnologia em Couro e Meio Ambiente, lança o Programa de Proficiência em Substâncias Restritas, 
que tem como objetivo a melhoria da competitividade da cadeia de calçados para exportação, com 
apoio da Assintecal, CICB e Abicalçados. O programa tem como propósito promover e comprovar 
a conformidade dos materiais quanto aos limites de substâncias restritas da legislação e normas 
nacionais e internacionais. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

QUALIDADE E METROLOGIA
O Senai-RS, juntamente com a Rede Metrológica do RS, promove de 27 a 29 de maio de 2020 o Fórum Nacional de Qualidade e Metrologia. O 
evento, composto por palestras e minicursos, será realizado na Fundação Casa das Artes e no Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, 
em Bento Gonçalves.

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, está recebendo inscrições para o segundo 
ciclo. No primeiro, encerrado em novembro, teve 22 aprovações. Foram 81 
ideias inscritas no total. O edital busca promover a cultura da inovação e 
aumentar a competitividade da indústria gaúcha, disponibilizando entre 
R$120 mil e R$ 480 mil.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS está presente no litoral gaúcho no verão de 2020. O Espaço de Verão do Sesi 
funciona sextas, sábados e domingos, na orla de Capão da Canoa, e sábados e domingos, 
em São Lourenço do Sul, das 8h30min às 19h30min. Entre as atividades oferecidas estão 
empréstimos de livros e carregador de celular, avaliações de bioimpedância, quiz de mitos 
e verdades sobre nutrição e uso do aplicativo monte seu prato, que orienta uma alimen-
tação saudável. À beira-mar também ocorre caminhada orientada, atividades recreativas, 
aula de ritmos, ginástica aeróbica (em Capão da Canoa) e funcional (em São Lourenço do 
Sul). A agenda segue até 15 de fevereiro na praia do Sul e até 1º de março no litoral norte.

A Missão Hannover 2020 será novamente articulada nacionalmente pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS, em parceria com a Confederação 
Nacional da Indústria – CNI, e por meio da Rede Brasileira de Centros Internacionais de 
Negócios – Rede CIN, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos  
– ApexBrasil. 

Com foco na Indústria 4.0, a feira é consolidada como ambiente para empresas 
brasileiras realizarem benchmarking para o aumento de sua competitividade, tanto 
no mercado interno quanto no externo, e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento 
de novas tecnologias. A Feira de Hannover também proporciona um ambiente de 
negócios favorável para as indústrias brasileiras, pois reúne uma grande quantidade 
de players internacionais e compradores potenciais.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Tramandaí recebeu nos últimos dois finais de semana o Estação de 
Verão do Senai. O espaço, na avenida Beira-Mar, 1520, teve várias ativida-
des do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A Unidade Móvel 
de Panificação e Confeitaria realizou oficinas para elaboração de receitas 
alusivas ao verão, gratuitamente. O futebol de robôs legos, wi-fi e de-
monstrações de tecnologias educacionais usadas pela instituição como 
realidade aumentada e realidade virtual tiveram grande procura, assim 
como as informações sobre os cursos técnicos, postécnicos e de evolução 
profissional do Senai-RS.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com inscri-
ções abertas para 21 cursos técnicos de forma presencial e semipresencial em 
dez cidades do Estado, totalizando 2.200 vagas para 2020/1. As novidades são 
Cibersistemas para Automação e Internet das Coisas, que estão sendo oferta-
dos em São Leopoldo (no Centro Senai de Formação Profissional Plinio Kroeff, 
sediado no Instituto Senai de Inovação em Metalmecânica) de forma presencial 
nos turnos da tarde e da noite. As atividades técnicas relacionadas à aplicação 
das tecnologias da informação e da automação industrial têm apresentado 
um índice de crescimento elevado, com um aumento por profissionais mais 
qualificados que assegurem o funcionamento das plantas industriais com 
eficiência, confiabilidade e, também, segurança das informações. Esta é mais 
uma atualização do Senai, visando à indústria 4.0.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Está aberto o edital da campanha “Sorrir faz Bem” 2020/2021 do Serviço Social da 
Indústria (Sesi-RS). O objetivo é promover qualidade de vida, a saúde e a prevenção de 
doenças bucais entre os trabalhadores da indústria. As unidades móveis de odontológica 
do Sesi vão até as empresas inscritas para realizar uma avaliação em saúde bucal e, na 
sequência, orientação da higiene e entrega de um kit aos participantes. As empresas 
também têm a opção de realizar ações preventivas propostas pelo Sesi. A ideia também 
é contribuir para reduzir o tempo de ausência do trabalhador no seu posto, colaborando 
para diminuir o absenteísmo e o presenteísmo decorrentes de problemas odontológicos 
e, assim, também contribuir para elevar a competitividade das indústrias. 

O período de inscrição segue até 21 de fevereiro. O regulamento está dispo-
nível em www.sesirs.org.br/campanha-sst ou pela Central de Relacionamento  
0800 51 8555.
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