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Entidade vê necessidade de solução urgente
para o problema do bloqueio nas estradas

Pesquisa aponta redução na crise de 
suprimentos e aumento na falta de 
trabalhador qualificado

Especialistas abordam legislação e
saúde mental no 4º Seminário de SST

Sesi recebe Top Cidadania e Top Ser Humano 2022

Senai doa casinhas 
de madeira

Senai abre suas portas à comunidade
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Ministério da Indústria

Presidente Petry recebe homenagem nos 50 anos do Sebrae

COP27: Indústria brasileira apresentará
estratégias e soluções para crise climática

Seminário de Telecomunicações discute
a revolução tecnológica a partir do 5G

Novembro terá corrida em Santa Maria e Montenegro

Banco de Livros recebe doações na Feira de Porto Alegre 

Inscrições para nova edição do
Edital Gaúcho de Inovação para Indústria
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

MOSTRA DA INDÚSTRIA
A FIERGS inaugura, na próxima terça-feira (8), no Salão de Convenções de sua sede, a Mostra da Indústria Gaúcha. Nesta exposição, o passado recebe 
o olhar do presente e inspira a visão de futuro do setor industrial do Rio Grande do Sul. O evento ocorre às 16h30min.

MERCADO DOS EUA
A Webinar "Afinal, como vender no mercado dos Estados Unidos?" será realizada em 9 de novembro, às 10h30min, focada no mercado dos Estados 
Unidos, com a participação de especialistas no assunto. Será abordada a temática central dos canais de exportação para esse importante mercado, 
pensando nos desafios que as pequenas e médias empresas brasileiras enfrentam nesse processo. O evento é gratuito e inscrições são realizadas no 
link https://bit.ly/Webinar_EUA. Informações: (51) 3347-8866.

PROTEÇÃO DE DADOS
Privacidade e Proteção de Dados é o tema do seminário presencial que ocorre em 23 de novembro, às 13h30min, na FIERGS, em uma promoção do 
Conselho de Relações do Trabalho da entidade. O evento reunirá especialistas no tema e apresentará os riscos e cuidados que as empresas devem ter no 
tratamento dessas informações, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Informações: 0800 0518555 (opção 3) ou eventos.contrab@fiergs.org.br.

MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA
Os cinco anos da implantação da Modernização Trabalhista no Brasil estarão em debate em 25 de novembro, das 9h às 17h30min, na FIERGS, em 
uma promoção do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da entidade.  A Lei n°13.467/2017 atualizou as relações de trabalho às novas formas de 
trabalhar, de produzir e de competir do mundo atual. O evento será realizado de forma presencial, e as inscrições são gratuitas. Mais informações pelo 
telefone 0800 051-8555 opção 3 ou e-mail eventos.contrab@fiergs.org.br

AGENDA

Economia
Juros altos são o principal problema 
da indústria da construção

SuStEntabilidadE
O futuro verde do emprego

A FIERGS manifesta a sua preocupação diante dos bloqueios de 
estradas que vêm comprometendo o transporte de cargas no território 
gaúcho e em alguns Estados. Segundo a entidade, caso essa prática se 
estenda por mais tempo, novamente a cadeia de suprimentos ficará de-
sorganizada, impactando negativamente os níveis da produção industrial. 
Além disso, destaca, o problema requer solução urgente para que não 
haja desabastecimento de produtos essenciais, o que atinge alimentos, 
combustíveis, e grande parte dos insumos industriais da maioria dos 
segmentos fabris.

Com ajuste nos estoques, produção acima do esperado e a 27ª alta consecutiva no em-
prego, o cenário detectado pela pesquisa Sondagem Industrial RS, divulgada pela FIERGS, 
foi relativamente favorável em setembro. Ao mesmo tempo, os industriais consideram a 
utilização da capacidade instalada (UCI) abaixo do usual para o mês.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Cenário de Revisão das Normas Regulamentadoras (NRs) e sua Fisca-
lização, Gestão em Segurança no Trabalho e Saúde Mental estiveram entre 
os temas de debate do 4º Seminário de Segurança e Saúde no Trabalho, 
realizado pela FIERGS. A SST conta com legislações e normas específicas 
que precisam ser observadas não apenas pelas empresas, mas também 
pelos trabalhadores, zelando pela qualidade de vida e por um espaço 
seguro para desenvolver suas atividades.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A implantação de um amplo programa de atenção à saúde mental na cidade de 
Panambi em 2021 e o Papo Sesi foram premiados com o Top Cidadania e o Top Ser 
Humano 2022, respectivamente, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, 
seccional Rio Grande do Sul – ABRH-RS, divulgados na última segunda-feira (31). A 
cerimônia de premiação ocorrerá em 23 de novembro, no Grêmio Náutico União, 
em Porto Alegre. O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas 
que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das 
pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as 
ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai Gustavo Copé, de Novo Hamburgo, entregou esta semana 
duas casinhas de madeira para a Escola Municipal de Educação Infantil 
Beija Flor e para a Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial 
(Escola de Educação Infantil da Paz).

As casinhas foram feitas por uma turma do Programa de Aprendizagem 
Industrial com alunos vindos das indústrias que compõem o Sinduscon da 
cidade, liderados pelo instrutor Silvano Ribeiro, do curso de Carpintaria. 
Durante o processo de construção os alunos mobilizam conhecimentos, 
habilidades e atitudes que permitem construir as competências necessárias 
ao exercício da profissão.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) promove 
mais uma edição do Mundo Senai, de 8 a 10 de novembro. A iniciativa 
tem por objetivo apresentar a instituição para que a comunidade possa 
conhecer mais sobre educação profissional, inovação e tecnologia indus-
trial. O primeiro dia será todo online, com transmissão pelo canal YouTube 
do Senai, com atividades mediadas pelo comunicador Luciano Portter. São 
diversas oportunidades de interação e um ambiente ideal para o contato 
com o conhecimento, onde é possível aprender mais sobre profissões e 
decidir com mais segurança qual carreira profissional se deseja seguir.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
afirma que, na montagem do novo Governo Federal, que surge a partir 
da eleição do último domingo, a entidade irá propor, juntamente com 
a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a criação do Ministério da 
Indústria, em função da centralidade que este setor tem em qualquer 
processo de desenvolvimento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da FIERGS e do Conselho Deliberativo Estadual do 
Sebrae-RS, Gilberto Porcello Petry, recebeu esta semana uma placa 
comemorativa aos 50 anos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), com a seguinte mensagem:

"O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae 
confere a Gilberto Porcello Petry o reconhecimento pelo decisivo traba-
lho em favor da instituição e, no ano da celebração de 50 anos de sua 
história, presta essa homenagem como agradecimento pelos relevantes 
benefícios para os pequenos negócios do Brasil”.

Assinada pelo presidente do Conselho Deliberativo Nacional do 
Sebrae, José Roberto Tadros; pelo diretor-presidente do Sebrae, Carlos 
Melles; pelo diretor técnico, Bruno Quick; e pelo diretor de administra-
ção e finanças, Eduardo Diogo, a placa foi entregue pelo conselheiro 
titular do Sebrae Nacional, Alessandro Machado.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai participar, de 6 a 18 de 
novembro, no Egito, da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas, a COP27. O setor industrial vai apresentar a estratégia de 
sustentabilidade que tem contribuído para o Brasil avançar em direção 
a uma economia de baixo carbono, orientada por tecnologias limpas e 
processos produtivos mais eficientes, mostrando iniciativas concretas para 
enfrentar a crise climática global. Além do presidente Robson Braga de 
Andrade, uma comitiva de industriais participará do evento, entre eles o 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS promove em novembro duas corridas do Sesi: em Santa Maria 
(20) e Montenegro (27). O objetivo dos eventos, que terá as distâncias de 
3km para corrida e caminhada e 6km corrida, é promover a prática de 
atividades físicas e incentivar a solidariedade, por meio da arrecadação 
de alimentos. O pagamento da inscrição será em doação de alimentos, 
compondo uma sacola no valor de R$ 30,00 diretamente para a rede de 
Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, integrante da Fundação Gaúcha 
dos Bancos Sociais da FIERGS.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A quarta edição do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria já está com inscrições abertas. Promovido 
pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do 
Estado do Rio Grande do Sul, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e Associação Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Empresas Inovadoras (Anpei), o  fomento busca promover o desenvolvi-
mento de soluções inovadoras para a indústria gaúcha. Nesta edição, o edital será dividido em chamadas. 
As primeiras são Transformação Industrial e Saúde Mental. Haverá outras ao longo do ano.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Banco de Livros, integrante da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais 
da FIERGS, participa de 28 de outubro a 15 de novembro, da 68ª Feira do 
Livro de Porto Alegre, recebendo livros novos e usados, os quais beneficiarão 
centenas de entidades gaúchas. O estande do Banco está localizado na Praça 
da Alfândega, entre o Margs e o Memorial do Rio Grande do Sul, ao lado do 
palco de autógrafos. Uma equipe formada por colaboradores e voluntários 
recepciona o público das 12h30min às 20h, recebendo as doações. A popu-
lação também poderá doar exemplares no estande do Banrisul, que conta 
com uma caixa coletora. Em todo o Estado, os estacionamentos Safe Park 

também funcionam como ponto de arrecadação.
Desde sua fundação, em 2009, mais de 2 milhões de doações já foram 

recebidas e encaminhadas por meio do Banco de Livros. Sua função é a 
de realizar a captação de volumes, fazer a triagem, a higienização, visi-
tas técnicas, verificar necessidades quanto à infraestrutura e acervo das 
instituições e selecionar o acervo de acordo com o perfil do público-alvo 
atendido. O Banco também organiza o espaço de leitura e, finalmente, en-
trega as obras para circulação. Saiba mais em www.bancodelivros.org.br,  
facebook.com/Bancodelivrosrs ou instagram.com/bancodelivrosrs/.

5G: uma revolução tecnológica será o tema do XVI Seminário de Te-
lecomunicações, que ocorre em 8 de novembro, das 13h30min às 17h, 
com transmissão on-line. Estarão em discussão neste ano os benefícios 
e oportunidades para a indústria por meio do 5G, Metaverso, IoT e Real 
Digital. A promoção é da FIERGS, por meio do Conselho de Infraestrutura 
(Coinfra), em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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