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Exportações da indústria gaúcha 
caem 22,3% no primeiro semestre

Mercopar terá protocolos de proteção

Seletiva WorldSkills começa em outubro

Série de webinar promove debates sobre saúde mental

Primeiros passos: um plano para reabrir com segurança

Reunião do Comdefesa trata 
com ABDI sobre balança comercial 
e movimentos societários

Equipes do RS se preparam para o 
Desafio Sesi de Robótica Covid-19
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As exportações da indústria gaúcha atingiram US$ 4,8 bilhões no 
primeiro semestre de 2020, um recuo de 22,3% em relação ao mesmo 
período do ano passado. “A redução nas compras de nossos produtos 
por parte de parceiros comerciais importantes como Estados Unidos e 
Argentina começaram ainda no ano passado, mas se intensificaram com 
a pandemia. A recuperação está associada à retomada por parte desses 
países, como já começa a ocorrer com a China, que superado o impacto 
inicial da crise do coronavírus, aumentou as compras de produtos gaúchos”, 
afirma o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. 
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Confirmada para ocorrer de 6 a 8 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, 
em Caxias do Sul, a Mercopar – Feira de Inovação Industrial terá protocolos de segurança 
sanitária para proteger visitantes e expositores. Na 29ª edição do evento, um dos maiores do 
setor na América Latina, serão considerados aspectos como controle de acesso, higienização 
dos espaços, estações de higiene com álcool gel e distanciamento entre pessoas. No ano 
passado, a Mercopar recebeu mais de 16,5 mil visitantes, 315 expositores e registrou R$ 65 
milhões em negócios.

A Mercopar é promovida pela FIERGS e o Sebrae RS. Reúne pequenas, médias e grandes 
empresas de segmentos variados como metalmecânico, tecnologia da informação, energia 
e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação 
e armazenagem, e startups. A visitação durante os três dias de evento é gratuita e aberta 
ao público mediante credenciamento online. Mais informações podem ser obtidas no site 
www.mercopar.com.br.

De outubro a dezembro de 2020, serão realizadas as provas da Seletiva 
Nacional para WorldSkills em 17 Estados do País. Serão 47 ocupações que 
farão a escolha dos dois melhores de cada profissão. Estes continuarão 
treinando e farão a final em abril de 2021 para escolher quem representará 
o Brasil .na competição internacional que será realizada em Shangai, em 
setembro do próximo ano.

O Rio Grande do Sul vai sediar a competição nas ocupações Tecnologia 
de Midia Impressa (Senai Porto Alegre), Capintaria de Telhados (Senai da 
Construção Civil, Porto Alegre) e Manutenção Industrial (Senai Gravataí). 
O Estado participará da competição em 19 ocupações.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), por meio do Centro de Ino-
vação em Fatores Psicossociais (CISFPS), está promovendo debates 
on-line com a pauta da saúde mental. Os webinares Sesi – Conversas 
Inspiradoras ocorrem quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, às 11h, 
com profissionais da área de saúde do Sesi-RS discutindo assuntos como 
Saúde Mental em tempos de pandemia: desafios para as empresas,  O 
papel do RH nesse novo mundo, e A importância das Lideranças duran-
te a pandemia, último apresentado, e que pode ser conferido no link  
https://youtu.be/oqAwl16uGgI.
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Manter as práticas de distanciamento social e o uso de equipamentos de 
proteção. Checar a temperatura dos funcionários. Testar, isolar e rastrear con-
tatos, desinfetar ambientes e restringir viagens de negócios. Respeitando as 
peculiaridades de cada segmento econômico e de cada região, as indústrias 
estão retomando sua produção, mas buscando garantir a segurança dos tra-
balhadores. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, explica que a elaboração do plano 
de distanciamento controlado no RS estabeleceu protocolos de prevenção 
à disseminação do novo coronavírus, e contou com a participação do setor 
privado. “O governo pediu uma série de informações dos setores produtivos 
e, antes do plano ser anunciado, fomos consultados para avaliar e apresentar 
sugestões”, explica Petry, em matéria publicada no portal da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
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Ocorre em 6 de agosto, às 14h, a 10ª reunião do Comitê da indústria de Defesa e Segurança 
(Comdefesa) da FIERGS, por meio da plataforma Microsoft Teams. A palestrante será a analista 
de produtividade e inovação da Unidade de Projetos Especiais da Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI), Larissa de Freitas Querino.

Larissa tratará do tema Estudos da ABDI sobre Balança Comercial e Movimentos Societários 
da Indústria de Defesa. Presenças podem ser confirmadas até o dia 4 de agosto pelo email 
conase@fiergs.org.br para receber o link em até uma hora antes do início da transmissão. 

Quarenta equipes do Rio Grande do Sul participarão do Desafio Sesi 
de Robótica Covid-19 , que inicia este mês. Por meio da competição os 
estudantes que participam de torneios de robótica são estimulados a 
proporem respostas para a atual situação de saúde no mundo. São 26 
somente das escolas Sesi de Ensino Médio de Gravataí, Sapucaia do Sul, 
Montenegro, Pelotas e São Leopoldo. As soluções devem ter como foco 
a prevenção, o diagnóstico ou o combate à pandemia. A disputa será 
totalmente virtual.
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Terminam no dia 17 as inscrições para 
edital do Senai de mentoria sobre EPIs

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abre mais uma 
chamada do edital para prestar mentoria gratuita às empresas que quiserem 
fabricar equipamentos de proteção individual (EPIs), adaptar ou ampliar 
a produção existente. As inscrições estão abertas, até 17 de julho, no site 
do Edital de Inovação para a Indústria. O treinamento on-line, que tem 
duração de oito horas, será realizado pela rede de 27 Institutos Senai de 
Inovação e 60 Institutos Senai de Tecnologia distribuídos pelo país. Serão 
realizadas 350 mentorias, que ocorrerão até 21 de agosto. Empresas de 
todos os portes podem se inscrever. 
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