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Atividade no setor industrial continua em alta
mas otimismo entre empresários diminui

Seminário de Negociações 
Coletivas ocorre no dia 30

Profissionais em Segurança e Saúde no 
Trabalho devem estar atentos à NR1

Desembargador dá Aula Magna em 
curso para preparação de prepostos

Inscrições prorrogadas para cursos técnicos

Alunos do Sesi-RS têm projetos na Febrace

Indústria do Sul intensifica 
atuação conjunta para ampliar 
representatividade

Covid: FIERGS se manifesta em ação civil pública
contra a suspensão da cogestão no RS

Primeiros passos para empresas que desejam 
começar o processo de internacionalização

Caminhos que contribuem para a 
competitividade da indústria

Webinar aproxima empresas 
de negócios com a Georgia (EUA)

Rio Grande do Sul é o Estado com maior nível
de apropriação da Metodologia Senai
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Os presidentes das Federações das Indústrias do Sul Gilberto Porcello Petry, 
da FIERGS; Mario Cezar de Aguiar, da FIESC; e Carlos Valter Martins Pedro, da FIEP, 
reuniram-se na quarta-feira para definir ações conjuntas em prol dos estados 
do Sul. No encontro, as entidades definiram a criação de um movimento, que 
possivelmente vai se chamar Sul Pujante, para defender a importância da região 
e da indústria para o país. Infraestrutura, tarifa e suprimento de gás natural e 
as principais ações de Sesi e do Senai em educação, saúde e inovação também 
estiveram na pauta de discussão. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) ingressou 
com requerimento judicial junto a ação civil pública onde foi proferida decisão 
liminar que suspendeu o modelo de cogestão municipal nas deliberações de 
medidas locais para os protocolos da pandemia da Covid-19.

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, disse que a iniciativa da 
entidade visa restaurar o devido equilíbrio entre as atividades econômicas e 
a saúde pública, já que as empresas seguem os protocolos  necessários e os 
municípios devem fazer ajustes às suas realidades. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O webinar Internacionalização para Micro e Pequenas Empresas de Alimentos & Bebidas e 
Metalmecânico, na quinta-feira, mostrou como organizar a capacidade produtiva para atender o 
mercado e estimular a internacionalização. Os casos apresentados foram de duas empresas que 
inciaram seus processos de vendas externas com apoio da FIERGS e do Sebrae-RS. O diretor da 
Incocil, que desenvolve e fabrica cilindros hidráulicos, Marcus Jung; e o diretor administrativo e 
de Comex da Vinícola Arbugeri, Gustavo Arbugeri, contaram como deram os primeiros passos 
no comércio exterior, as técnicas comerciais na gestão internacional e as adaptações necessárias 
para as empresas que começam a exportar.

Esse webinar faz parte de um projeto desenvolvido em conjunto pela FIERGS, por meio do 
Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), e do Sebrae-RS, direcionado a questões de ferramentas 
de exportação, a partir da iniciativa Indústria Global, uma parceria da CNI e do Sebrae nacional.

On-line e gratuito, aberto ao público e destinado a indústrias gaúchas 
de todos os portes, o evento Impulsionando a Indústria Gaúcha: descubra 
como competir nos novos tempos, será realizado em quatro etapas nos 
dias 6, 13, 20 e 27 de maio, entre 16h e 17h30min. O objetivo é debater 
caminhos que contribuam para a competitividade da indústria do Rio 
Grande do Sul e como a indústria se redesenhou e ainda está se adaptando 
às novas necessidades para se manter competitiva.

O Impulsionando  a Indústria Gaúcha ocorre em substituição ao tra-
dicional Seminário da Pequena e Média Indústria, promovido ao longo 
dos últimos anos pela FIERGS, por meio do Conselho de Pequena e Média 
Indústria (Copemi), que promove o evento, juntamente com o Instituto 
Euvaldo lodi (IEL-RS). Informações: Fone: (51) 3347-8508.

FIERGS, Fiesc e Fiep realizam na próxima quarta-feira (31), às 10 
horas, juntamente com a representação do estado americano no Brasil, 
o webinar “O seu negócio na Georgia, Estados Unidos”. O evento é gra-
tuito e aberto a empresas de diferentes setores. Focará na apresentação 
sobre incentivos comerciais e investimentos na Geórgia, bem como um 
panorama da indústria e das oportunidades nos principais setores, tais 
como automobilístico, máquinas e equipamentos, tecnologia, agroin-
dustrial e saúde.

A Geórgia, ao sudeste dos Estados Unidos, é considerado o estado 
número 1 para os negócios nos EUA. O governo local oferece alguns bene-
fícios para os investidores, como créditos fiscais de emprego e crédito de 
imposto portuário. Possui também um programa de incentivo com subsídio 
para aquisição de terra e construção civil e também redução do imposto 
sobre propriedade. Representantes do escritório brasileiro do Estado da 
Georgia estarão presentes. Inscrições em https://www.eventbrite.com.
br/e/webinar-o-seu-negocio-na-georgia-eua-tickets-143991048101.

O Senai do Rio Grande do Sul é o regional com melhor nível de apro-
priação da Metodologia Senai de Educação Profissional entre todos os 
Estados, conforme pesquisa nacional realizada entre setembro e outubro 
de 2020 pela Consulting do Brasil.  O objetivo da pesquisa é saber o grau 
de maturidade da implementação da Metodologia Senai em cada uma 
das unidades. O Senai gaúcho participou da pesquisa com questionários 
respondidos pelo diretor regional, dois gerentes de educação, 24 gerentes 
de unidades, 31 coordenadores pedagógicos, 248 docentes e 780 alunos. 
Em todas as categorias a média do Estado foi maior que a do nacional.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A pesquisa Sondagem Industrial, divulgada na quarta-feira pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), mostra uma nova ex-
pansão da indústria em fevereiro, com crescimento da produção e do emprego, 
além de estoques ajustados. Cenário insuficiente, contudo, para melhorar as 
expectativas dos empresários para os próximos seis meses. Pelo contrário, 
ficaram menos otimistas, e a intenção de investir diminuiu. “A indústria passa 
por mais um momento de incerteza com o recrudescimento da Covid-19 e 
mais medidas restritivas de funcionamento, especialmente para o comércio. 
O empresário contrata, planeja ampliar a produção e investir, mas com o fe-
chamento do comércio precisa de um novo planejamento”, diz o presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Destinado a representantes de empresas e de sindicatos, o Seminário de 
Negociações Coletivas será realizado em 30 de março, às 13h30min, de forma 
on-line, em uma promoção da FIEFRGS, por meio do Conselho de Relações 
do Trabalho (Contrab), com apoio  da Unidade de Desenvolvimento Sindical 
(Unisind). O objetivo é impulsionar a preparação de organizações e seus pro-
fissionais para que as negociações coletivas tornem-se de fato instrumento de 
adequações e flexibilidade no trabalho, de redução de conflitos, aumento de 
produtividade e alcance de competitividade. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Nova NR 1: O Impacto nas Indústrias. Nova Cultura em Segurança 
e Saúde do Trabalho foi o tema do evento on-line realizado na quinta-
-feira, trazendo aos participantes informações sobre a nova Norma 
Regulamentadora 01, que entrará em vigor em agosto, e quais impactos 
e mudanças causará nas empresas. A NR 1 define disposições gerais, 
campo de aplicação, termos e definições comuns a todas as normas 
regulamentadoras que vêm depois dela. Em suma, é a norma que re-
gulamenta todas as demais.

O evento, realizado pela FIERGS por meio do Conselho de Relações do 
Trabalho (Contrab) e Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind), teve 
participação do vice-coordenador do Contrab, Sérgio Galera, e palestras 
do engenheiro civil com especialização em Engenharia de Segurança do 
Trabalho, Sergio Ussan, e da engenheira de Segurança do Trabalho no Sesi-
-RS, Julia Cigana Schenkel. Todos destacaram a importância de conhecer e 
entender esta norma de gestão, principalmente os profissionais que estão 
em contato com Segurança e Saúde do Trabalho.

O papel e a importância do preposto foi abordado na Aula Magna, 
realizada na quarta-feira, pelo desembargador do TRT4 Francisco Rossal 
de Araújo, no lançamento do curso Preparação de Prepostos para Audi-
ências na Justiça do Trabalho. Ele destacou ainda “a decisão correta” dos 
prepostos em se preparar. “A técnica é muito importante. O preposto 
deve se especializar e abrir sua cabeça. É função dele, inclusive antecipar 
problemas e buscar soluções na empresa”, ressaltou. Ele colocou ainda 
como fundamental que o preposto trabalhe junto com o advogado da 
empresa. “Eles têm que ter total sintonia”. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai-RS prorrogou as inscrições para cursos técnicos presenciais e 
semipresenciais em várias regiões. São 400 vagas, sendo 100 presenciais e 
300 semipresenciais em 12 cidades do Estado, em áreas como Automação 
Industrial, Calçado, Mecânica, Química, Redes de Computadores entre outros.  
Os cursos técnicos do Senai-RS têm a preferência de 95,8% das indústrias na 
hora de contratar, conforme o Sistema de Acompanhamento de Egressos da 
instituição. Mais informações site www.cursostecnicossenairs.com.br ou pelo 
telefone 0800 0518555.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Quatro projetos de alunos do Sesi-RS das escolas de Ensino Médio de Sapucaia do 
Sul e Gravataí são finalistas da 19ª Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace), em 
sua edição virtual, que encerra nesta sexta-feira. São eles: Copo antiassédio: objeto de-
tector de alterações do nível de PH em diferentes líquidos utilizando microcontroladores 
(das estudantes Laura Silva da Fonseca e Laura Silva Larrossa - na categoria Química); A 
inovação no mercado de óculos a partir da elaboração de armações com fibras vegetais 
e materiais reciclados (das alunas Josyane Cardozo dos Santos e Mariana Corrente Feijó 
– Engenharia de Materiais e Metalurgia) e Pastilhas bioprotetoras: uma alternativa pro-
veniente de extratos naturais para o controle do Aedes Aegypti (de Brenda da Fonseca 
Palmeira, Kauane da Costa Rosa Leão e Mateus Thom - estão na categoria Ecologia).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Edital Gaúcho de Inovação
O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sesi, Senai, IEL e 

Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Es-
tado do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande 
do Sul (Fapergs) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), está recebendo 
inscrições para seu segundo ciclo. O fomento busca promover a cultura da inovação 
e aumentar a competitividade da indústria gaúcha. Para participar do segundo ciclo, 
as ideias podem ser  inscritas até o dia 25 de abril através do site www.egii.com.br.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Agenda Legislativa
CNI apresenta 14 projetos prioritários e defende celeridade na aprovação de reformas

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 
Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA
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