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O insustentável “Custo RS”

Feira de Hannover é adiada e FIERGS
prorroga inscrições até 29 de maio

Senai-RS presente na 
Movelsul Brasil

Edital Gaúcho de Inovação para Indústria aprova 15 projetos

Controle de Substâncias Restritas será abordado em palestra

EJA tem novos polos presenciais

Coordenadores Pedagógicos 
em Capacitação

Sábado Solidário no Rio Grande do Sul

FIERGS entrega documento sobre Custo RS
ao presidente da Assembleia Legislativa

Canadá busca parcerias comerciais
e acordos em ciência e tecnologia no RS

Seminário de Negociações Coletivas

Várias atrações na 44ª Fimec

Alunos do RS são premiados no 
Desafio Senai de Projetos Integradores

Evento do Sesi terá três arenas para debater
saúde e segurança no trabalho do futuro

Equipes gaúchas participam da etapa nacional 
do Torneio Sesi de Robótica
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Em função de medidas restritivas provocadas pelo coronavírus, a Feira 
de Hannover 2020, que deveria ocorrer entre 20 e 24 de abril, na Alemanha, 
foi adiada para julho, entre os dias 13 e 17, anunciou a organização do 
evento. Com isso, o prazo para inscrições à missão empresarial articulada 
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
que levará uma comitiva gaúcha para a feira, também muda de data: 
passa de 18 de março para 29 de maio. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) estará na 
Movelsul Brasil 2020, que acontece de 16 a 19 de março, nos Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481). A feira terá 251 
expositores de alta escala, decoração, planejados e mobiliário corporativo, 
além de tecnologias e serviços ao visitante. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria teve 15 projetos apro-
vados para desenvolvimento no primeiro ciclo. A divulgação ocorreu 
nesta segunda-feira (2). Deste total, cinco estarão no Instituto Senai de 
Tecnologia em Alimentos e Bebidas, em Porto Alegre; quatro, no IST em 
Mecatrônica em Caxias do Sul; dois no IST de Petróleo, Gás e Energia, em 
Esteio; um no Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros, 
em São Leopoldo; um no IST de Couro e Meio Ambiente em Estância 
Velha; um, no IST de Madeira e Mobiliário, de Bento Gonçalves, e um no 
Centro de Inovação Sesi em Fatores Psicossociais.  Neste primeiro ciclo, 
81 ideias foram inscritas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Gestão e Controle de Substâncias Restritas na Cadeia Calçadista 
serão os temas abordados em evento promovido pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai), dia 26 de março, a partir das 9h, no 
Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha (Trav. Germano Neubarth, 
140). Na ocasião, os técnicos Lisiane Metz e Lucas Zoldan apresentarão 
o PPSR - Programa de Proficiência em Substâncias Restritas do Senai. 
Criado para promover a conformidade de materiais auxiliando tanto o 
fabricante quanto o fornecedor da cadeia calçadista quanto aos limites 
de substâncias restritas da legislação e normas nacionais e internacionais, 
o PPSR foi estabelecido de tal forma que, ao longo da sua aplicação, 
produza dados e informações para a qualificação dos fornecedores de 
toda a cadeia produtiva. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As cidades de Cachoeira do Sul, Nova Prata e Venâncio Aires são os 
novos polos presenciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Serviço 
Social da Indústria no Rio Grande do Sul. Agora, são 20 os municípios do 
Estado que atendem às etapas presenciais do curso a distância, destinado 
a pessoas que não concluíram os estudos no tempo previsto e engloba 
os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. Em Nova 
Prata, o polo fica na Escola Municipal Guerino Somavilla, e, em Venâncio 
Aires, na Escola Municipal José Duarte de Macedo. Já em Cachoeira do Sul, 
será na Universidade Aberta do Brasil (UAB Brasil). As outras cidades que 
já contam com o polo são Bagé, Bento Gonçalves, Canela, Gravataí, Caxias 
do Sul, Erechim, Farroupilha, Guaporé, Igrejinha, Lajeado, Novo Hamburgo, 
Panambi, Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai-RS está realizando uma capacitação especial para os co-
ordenadores pedagógicos de suas unidades. A programação, com 
etapas EAD e presenciais, inclui ainda visitas de benchmarking a outras 
unidades e vai abranger as relações com docentes, alunos e processos 
administrativos. O curso, que busca atualizar e informar os profissionais, 
encerra em dezembro.

Será neste sábado, 7 de março, mais uma campanha de arrecadação 
de alimentos realizada pela Rede de Bancos de Alimentos da FIERGS, 
o Sábado Solidário. A iniciativa ocorre em várias cidades do Estado e 
envolve cem supermercados, movimentando milhares de voluntários 
e doadores, e  beneficiando 800 entidades. O horário será entre 9h 
e 19h, em Camaquã, Canoas, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Cruz Alta, 

Encruzilhada do Sul, Gravataí, Guaíba, Porto Alegre, Região do Calçado 
(Campo Bom, Estância Velha, Novo Hamburgo, Sapiranga), Santa Maria, 
Tramandaí, Vale do Sinos (Esteio, Portão, São Leopoldo, Sapucaia) e 
Venâncio Aires. Já no dia 14 de março, a Campanha ocorre em Pelotas, 
e, no dia 28 de março, em Rio Grande. Somente em 2019, o Sábado 
Solidário arrecadou 539 toneladas.

AGENDA

FORMAÇÃO DE LIDERANÇA
O Ciclo de Formação de Liderança do Comitê de Futuras Lideranças  (Comlíder) da FIERGS será lançado na segunda-feira, 9 de março. Dirigido a 
sócios ou dirigentes de empresas, empreendedores, pessoas na linha de sucessão que almejam ou ocupam cargos de liderança em órgãos públicos 
ou privados, o curso tem por objetivo desenvolver jovens para ocupar cargos de lideranças em instituições privadas ou públicas que garantem um 
ambiente de negócios eficiente e sustentável. É dividido em oito módulos, entre abril e novembro, com aulas duas vezes ao mês. As inscrições irão 
de 9 a 23 de março.

CAPACITAÇÕES
As capacitações “Exportação Primeiros Passos” e “Importação Primeiros Passos”, realizadas pela FIERGS, ocorrerão a partir de março. A primeira no dia 11,  
das 13h30min às 17h30min, e a segunda, no dia 25, no mesmo horário. Informações e inscrições podem ser buscadas em http://bit.ly/Export2020 
(exportações) e http://bit.ly/import2020 (importações). Também a Oficina de Inteligência Comercial – Seleção de Mercados Internacionais será 
realizada em 18 de março, das 9h30min às 16h30min. Informações e Inscrições: http://bit.ly/oficinaI18032020.

REUNIÃO REGIONAL
A FIERGS, por meio do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase), e a Associação Comercial, Industrial e Serviços Rio Pardo (Acis), 
realizam Reunião Regional em 19 de março. Será na sede da ACIS, em Rio Pardo, na Rua Andrade Neves, 431, Centro, às 17h. Além da reunião entre 
líderes empresariais da região, haverá uma palestra com o Robson Borba, da Unidade de Expansão do Banrisul. Informações: (51) 3347-8680.

LEI DE INFORMÁTICA
A Nova lei da Informática – Os impactos e desafios para a indústria é o tema do evento que será realizado em 26 de março, às 14h, na FIERGS, em 
uma promoção do IEL, Conselhos de Inovação e Tecnologia (Citec) e de Asssuntos  Tributários, Legais e Cíveis (Contec). O objetivo principal é o de 
apresentar as possibilidades de utilização da nova Lei de Informática e os impactos das mudanças para indústrias de pequeno, médio e grande 
porte, empresas de base tecnológica e ICTs. A inscrição gratuita pode ser feita em https://novaleideinformatica.eventize.com.br/, mas as vagas 
são limitadas. Informações: 3347-8787, ramal 8918.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado 
Ernani Polo, recebeu nesta terça-feira (3), durante a Reunião das Diretorias da 
Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/
CIERGS), o documento denominado Custo RS. Elaborado pela FIERGS, ele 
identifica os 30 maiores entraves à competitividade do setor industrial gaúcho 
nas áreas de Relações do Trabalho, Tributação e Burocracia, Infraestrutura e 
Logística, Energia, Comércio Exterior e Meio Ambiente. “Dividido em seis áre-
as, este documento traduz as dificuldades práticas que os empreendedores 
enfrentam. Para cada obstáculo, apontamos soluções e encaminhamentos, 
de forma a sermos propositivos na tão necessária e urgente mudança dessa 
realidade adversa”, explica o presidente da FIERGS e do CIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, na apresentação do trabalho entregue a Polo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Uma importante questão passa desper-
cebida na maioria das discussões sobre o de-
senvolvimento do Rio Grande do Sul : trata-se 
do “Custo RS”, ou seja, o ônus maior que recai 
sobre as indústrias gaúchas, em comparação 
as localizadas nos demais Estados.

Estudo da FIERGS apurou 30 fatores que 
sobrecarregam as cadeias produtivas onerando 
desde a área trabalhista até ambiental, passan-
do pela tributação mais alta, burocracia, baixos 
investimentos na infraestrutura, e qualidade 
da energia. Isso explica a queda da 6ª para a 7ª 
posição no Ranking de Competitividade entre 
os Estados, de 2015 a 2019, segundo organi-
zação CLP - Liderança Pública, de São Paulo.

Já uma análise do Confaz mostra que desde 
2013 temos a maior carga tributária sobre a 

indústria e a menor concessão de incentivos 
fiscais nas Regiões Sul e Sudeste. Portanto, nem 
o setor industrial gaúcho nem o Estado se be-
neficiam da guerra fiscal, mas são vítimas dela. 
Isto é, os empregos e impostos vão embora, 
ficando aqui os problemas sociais decorrentes.

Além disso, o alto custo dos insumos bási-
cos, como a maior tributação nos combustíveis 
e a instabilidade no fornecimento de energia 
elétrica, junto com a falta de investimentos em 
infraestrutura e logística são outros entraves.

No âmbito trabalhista, a existência do Piso 
Salarial Regional, acima do salário mínimo na-
cional, serve para fomentar um debate político 
anacrônico, posicionando o RS, conforme a RAIS, 
no antepenúltimo lugar na criação de empregos 
formais no Brasil, no período de 2001 a 2018.

Mesmo com esse quadro, temos a certeza 
de que o RS pode trilhar um novo caminho, a 
partir das Reformas que o Governo do Estado 
vem promovendo com a receptividade da 
maioria do parlamento gaúcho. Cabe, agora, 
reproduzir essa união para iniciar o combate 
decisivo ao insustentável Custo RS. A sociedade 
agradecerá os resultados que virão das ações 
de estímulo e valorização do setor industrial 
transformando o RS em uma efetiva plataforma 
para novos investimentos.

Gilberto Porcello Petry,
presidente da FIERGS

*artigo publicado no jornal Zero Hora no dia 4 de março de 2020
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O Senai-RS estará na 44ª edição da Feira Internacional de Couros, Pro-
dutos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados 
e Curtumes (Fimec), que será realizada de 10 a 12 de março, na Fenac, em 
Novo Hamburgo. Além da Fábrica Conceito, que terá a participação de 
56 alunos do curso de Aprendizagem Confeccionador de Calçados, do 
Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Calçado e Logística Industrial, de 
Novo Hamburgo, haverá um espaço para apresentar as novidades dos 
institutos Senai de Inovação e Tecnologia. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Fixador de Cabedal para Montagem de Calçados dos alunos do Senai Lajeado Gabrieli An-
tunes, Lucas Gomes, Mateus Bersch e Luiz Koempfel, foi o segundo colocado no Desafio Senai de 
Projetos Integradores, na categoria Aprendizagem Industrial Básica. O trabalho foi o desafio da 
empresa Picadilly. A divulgação ocorreu nesta quarta-feira, em Brasília. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Um evento para refletir e debater os avanços e os desafios na era da 
transformação digital, com foco na inovação em saúde e segurança no 
contexto do trabalho do futuro. Essa é a proposta do Conecta Saúde Sesi, 
que ocorre nos dias 6 e 7 de maio, e reunirá nomes nacionais e internacio-
nais referência em suas áreas de atuação no Centro de Eventos FIERGS. O 
encontro terá dois momentos. No primeiro dia, será uma oportunidade 
para debater sobre a Saúde Suplementar e a qualidade da assistência em 
saúde no Brasil, apresentando experiências sobre programas de saúde 
corporativos e soluções de melhoria na coordenação do cuidado na saúde 
privada. A programação contempla palestras, painéis de especialistas e 
apresentação de cases de indústrias. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dez equipes do Rio Grande do Sul participarão de sexta (6) a domingo 
(8), no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, da etapa nacional do Torneio 
Sesi de Robótica First Lego League. O evento conta com a participação 
de estudantes do Serviço Social da Indústria e de outras instituições de 
ensino de 9 a 16 anos e estimula o interesse em disciplinas como de ciên-
cia, tecnologia, engenharia, artes e matemática em sala de aula, além de 
questões como respeito, ganho mútuo, trabalho colaborativo e competição 
amigável. O objetivo é contribuir, de forma lúdica, para o desenvolvimento 
de competências e habilidades comportamentais exigidas dos jovens. 
Batizada de City Shaper, a edição 2019/2020 traz o desafio de pensar 
em cidades inteligentes e sustentáveis e buscar inovações para criar um 
futuro melhor para todos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Com o objetivo de melhor preparar as empresas para as negociações 
coletivas, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), por meio dos Conselhos de Relações do Trabalho (Contrab) e 
de Articulação Sindical e Empresarial (Conase), realiza mais uma edição 
de  seminário para debater o tema. Será em 24 de março, às 13h, com a 
presença de especialistas que tratarão de diferentes aspectos das nego-
ciações coletivas, e como elas podem se tornar de fato instrumentos de 
adequações e flexibilidade no trabalho, redução de conflitos, aumento 
de produtividade e alcance de competitividade. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

País que é o 48º destino das vendas externas do Rio Grande do Sul 
e o 14º da origem das importações, o Canadá pretende incrementar as 
relações comerciais com o Estado, bem como manifesta interesse em 
desenvolver parcerias em ciência, tecnologia e inovação. A garantia foi 
dada pela embaixadora Jennifer May, em encontro com o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, nessa sexta-feira (6), na sede da entidade. “A 
região Sul é muito importante para nós, temos três escritórios comerciais 
no Brasil, um deles é em Porto Alegre”, destacou a embaixadora, que esteve 
acompanhada da cônsul-geral do Canadá no Brasil, Heather Cameron.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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