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Empresários brasileiros e argentinos reforçam 
interesse comercial entre os dois países

Exportações da indústria 
recuam 29% no Estado

Senai com várias atrações na 44ª Fimec

Presidente da FIERGS se encontra com 
Jair Bolsonaro em seminário nos EUA

FIERGS e Senai são as Mais Lembradas e as
Preferidas na pesquisa Marcas de Quem decide

Atividade Industrial começa 
o ano em alta no RS

Campanha de vacinação do Sesi contra a gripe 
ajuda no diagnóstico e gerenciamento do Coronavírus

Conselhos de Pelotas e Rio Grande são empossados 

Aluno da EJA do Sesi garante vaga na UFPel

Controle de Substâncias Restritas será 
abordado em palestra do Senai

Inscrições abertas para o Ciclo de Formação de Liderança

Equipes gaúchas são premiadas no Torneio de Robótica

Comitiva dos Estados Unidos visita os Bancos Sociais
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Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

AGENDA

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.

NOVAS INSTALAÇÕES
Ocorre no dia 24 de março, às 10h30min, com uma visita guiada, a inauguração das novas instalações do Centro de Formação Profissional Senai Carlos 
Tannhauser, em Santa Cruz do Sul. Será na Av. Gaspar Bartholomay, 350.

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.

MINAS TREND
A visita comercial ao MinasTrend 2020, que ocorre entre os dias 21 e 24 de abril, em Belo Horizonte, reunindo os setores de moda, calçados, têxtil, 
bolsas, acessórios, joias e cosméticos, pode ser agendada até 6 de abril. Articulada pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), em parceria 
com a Confederação Nacional da Indústria, por meio da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), e com a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a visita, destinada apenas a empresas expositoras, conta com a colaboração da FIERGS, 
por meio do CIN-RS. Informações: (51) 3347 8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br.

FEIRA EXPOMIN
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN), colabora com a Missão à Feira Expomin, articulada nacionalmente pela FIEMG, em 
parceria com a CNI, por meio da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (ApexBrasil). A Expomin, que ocorre entre 20 e 24 de abril, em Santiago do Chile, é uma das mais importantes feiras do setor 
minerador do mundo, reunindo durante cinco dias fornecedores de tecnologia, equipamentos, maquinário, serviços e materiais aplicáveis à inovação 
e ao aumento de produtividade da indústria da mineração. Informações: (51) 3347- 8675 ou pelo e-mail cinbusiness@fiergs.org.br. Inscrições até 20 
de março em http://sphinxweb.com.br/cni/v20/fluxo/index/missao_prospectiva_expomin_2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na segunda-feira (9), durante o 
Seminário Brasil – EUA Relações Comerciais na Flórida, em Miami, que 
após a Reforma da Previdência, há mais duas a caminho, a Tributária e a 
Administrativa.  “O Brasil não pode continuar sendo um dos países mais 
difíceis de fazer negócio. Precisamos simplificar, desburocratizar e desre-
gulamentar”, disse ele a mais de 300 empresários americanos e brasileiros, 
entre eles o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, que se encontrou com 
Bolsonaro. O presidente da República salientou também que é preciso 
restabelecer a confiança entre Brasil e Estados Unidos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) conquistaram o 
primeiro lugar no Prêmio Marcas de Quem Decide, divulgado nesta terça-
-feira (10) em cerimônia no Teatro do Sesi. A FIERGS, cujo certificado foi 
recebido pelo presidente em exercício da entidade, Gilberto Ribeiro, ficou 
como a Entidade Empresarial Mais Lembrada, com 17,3% das indicações, 
e a Preferida, com 17%. Já em Ensino Técnico, o Senai-RS, cuja premiação 
foi entregue ao diretor regional, Carlos Trein, obteve 22,2% e 19,8%, res-
pectivamente, das respostas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado na segunda-
-feira (9) pela FIERGS, revela que a atividade no setor começa o ano em alta, 
depois de três quedas consecutivas. Em janeiro, subiu 3,3% na comparação 
com o mês anterior, com ajuste sazonal, no maior aumento mensal desde 
janeiro de 2010 (menor apenas que junho de 2018 devido à recuperação 
da greve dos caminhoneiros). Mesmo assim, o IDI-RS somente recuperou 
parte das perdas recentes, que desde maio do ano passado chegaram a 
5,9%, e seu patamar em janeiro de 2020 é similar ao do quinto mês de 2019. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al
O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, avalia como positiva 

a participação de comitiva gaúcha em encontros com autoridades e 
empresários argentinos em Buenos Aires, nessa quarta (11) e quinta-feira 
(12). A agenda incluiu reuniões na embaixada brasileira com o embaixador 
Sérgio Danese (foto), na Câmara de Importadores Argentinos, na União 
Industrial e na Câmara Brasil-Argentina de Comércio e Serviços. “A sensação 
dos argentinos é a mesma nossa, a de que o Brasil não pode se separar da 
Argentina comercialmente e que os laços econômicos são muito fortes, 
principalmente no Rio Grande do Sul”, afirma.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As exportações industriais atingiram US$ 1,6 bilhão no primeiro bimes-
tre de 2020, com queda de 29% em relação ao mesmo período de 2019. 
A forte retração, porém, ainda não parece ter forte relação com o surto 
de coronavírus, que começou na China, o maior comprador do Estado. 
Segundo a FIERGS, a influência maior pela redução de 57,9% nas vendas 
para os chineses no acumulado do primeiro bimestre de 2020, na com-
paração com o mesmo período do ano passado, se deu pelos embarques 
antecipados de tabaco entre agosto e novembro de 2019. Excluídas as 
vendas de tabaco, a diminuição para o país asiático é de 38,7%.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Na última quarta-feira, tomaram posse os integrantes dos conselhos consultivos integrados de Sesi e Senai de Pelotas, 
liderado por Ricardo Michelon, e de Rio Grande, por Antônio Carlos Bacchieri Duarte.

As inscrições para a Educação de Jovens e Adultos a distância do Sesi 
estão abertas. O curso é 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. Nos últimos cinco anos, mais de 42 mil alunos passaram pela 
EJA Sesi no Rio Grande do Sul, entre eles, entre eles Rafael Araújo Taborda, que 
após concluir o curso ingressou em Educação Física na Universidade Federal 
de Pelotas (UFPEL).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Gestão e Controle de Substâncias Restritas na Cadeia Calçadista serão os 
temas abordados em evento promovido pelo Senai, dia 26 de março, a partir 
das 9h, no Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha (Trav. Germano Neu-
barth, 140). Na ocasião, os técnicos Lisiane Metz e Lucas Zoldan apresentarão 
o PPSR – Programa de Proficiência em Substâncias Restritas do Senai.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Ciclo de Formação de Liderança do Comitê de Futuras Lideranças  
(Comlíder) da FIERGS está com inscrições abertas. Dirigido a sócios ou di-
rigentes 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 lide-
ranças em instituições 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 vão até 23 de março. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As equipes TchêStorm (da Escola Sesi de Ensino Médio de Sapucaia do Sul) e 
Bahtech (Escola Sesi de Ensino Médio de Gravataí) foram premiadas no domingo 
(8), na etapa nacional do Torneio Sesi de Robótica. Ambas participaram do First 
Tech Challenger, com equipes formadas por alunos de 14 a 18 anos do Ensino 
Médio, com disputas em duplas e individuais. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os Bancos Sociais da FIERGS receberam, na segunda-feira (9), uma 
comitiva dos Estados Unidos, que visitou as instalações e conheceu o 
funcionamento deste projeto, que se utiliza do conceito de “Economia 
Circular”. Em 2020, os Bancos Sociais já receberam comitivas da Alemanha, 
Suécia e Estados Unidos. Os visitantes demonstram interesse nos Bancos 
Sociais – em especial o Banco de Alimentos – principalmente por suas 
metodologias  inovadoras e pelas tecnologias sociais que empregam, 
assim como pelos resultados conquistados que beneficiam centenas de 
instituições nos últimos 20 anos.

A 44ª edição da Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, 
Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes 
(Fimec), foi realizada de 10 a 12 de março na Fenac, em Novo Hamburgo, 
com a participação de mais de 500 expositores, entre eles, o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS). Além da Fábrica Conceito, 
com 56 alunos do curso de Aprendizagem Confeccionador de Calçados, 
do Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Calçado e Logística Industrial, 
de Novo Hamburgo, há um espaço para apresentar as novidades dos 
institutos Senai de Inovação e Tecnologia. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A gripe é a doença mais comum na época do frio, sobretudo no Sul, 
onde as temperaturas do inverno são mais baixas. Sendo assim, o Serviço 
Social da Indústria (Sesi-RS) organiza anualmente a campanha de vacinação 
contra a gripe, que é um grande movimento para conscientizar as empresas 
e funcionários a se vacinarem. As inscrições do edital já começaram e as 
instituições podem manifestar interesse pelo link sesirs.org.br/campanha-
vacinacao, que segue até 28 de março. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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