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AGENDA

Senai inaugura Instituto de Inovação
em Engenharia de Polímeros 

Coach fala sobre emoções relacionadas ao dinheiro

São Francisco de Paula recebe Ação Global

Sesi-RS realiza palestra sobre ambiente de trabalho saudável

Café com a indústria em Montenegro

VALE DO RIO PARDO 
A FIERGS, por meio da vice-presidência regional, em parceria com a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Arroio do Tigre (Cacisat), realiza uma 

reunião de trabalho regional Vale do Rio Pardo no dia 25 de maio, às 17h, no Clube 25 de Julho, centro daquele município. Além da apresentação de de-
mandas locais, a reunião entre dirigentes de entidades empresariais discutirá temas de interesse da região. Os participantes também poderão acompanhar 
a palestra Apresentação de Aspectos Relevantes da Reforma Trabalhista. Informações: (51) 3347-8680. 

O Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros, situado na 
avenida Presidente João Goulart, 682, em São Leopoldo, foi inaugurado na 
manhã dessa quinta-feira com a presença de empresários de diversos setores 
industriais. “A grave crise econômica atual oferece à Nação a oportunidade de 
refletir novas atitudes. Na FIERGS preferimos enfrentar a crise com investimen-
tos para melhorar a competitividade das indústrias”, afirmou o presidente do 
Sistema FIERGS. Heitor José Müller. “Os institutos em implantação pelo Senai 
apoiarão o desenvolvimento econômico e social do Estado, simbolizando a 
nossa crença no futuro do Rio Grande do Sul e do Brasil”, alertou. Com foco 
em pesquisa aplicada e inovação, o Instituto já está funcionando a pleno. A 
obra, realizada com apoio do BNDES, integra uma rede de 25 institutos de 
inovação no Brasil (dois no Rio Grande do Sul) e 60 institutos de tecnologia 
(seis no RS) que estarão funcionando até o próximo ano. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O resgate de emoções relacionadas ao dinheiro é a principal dica do 
coach André Luiz Machado que falou, nessa terça-feira, na FIERGS. Em 
palestra promovida pelo Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da FIERGS e 
pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), a palestra As Emoções Relacionadas 
ao Dinheiro e seus Impactos nos Negócios teve como objetivo reconhecer 
as principais emoções relacionadas ao dinheiro, seus padrões de compor-
tamento nas decisões financeiras e entender os impactos dessa relação 
na vida pessoal, profissional e nos negócios. “Autoconhecimento é funda-
mental para lidar com o dinheiro”, disse Machado que é fundador e diretor 
da MoneyMind, especialista e mestre em finanças, consultor financeiro, 
professor e palestrante. Ele é o primeiro coach brasileiro certificado pelo 
The Money Coaching Institute.

A Ação Global 2017 será realizada dia 27 de maio, no Ginásio Municipal 
de Esportes, em São Francisco de Paula, promovida pelo Sistema FIERGS, por 
meio do Serviço Social da Indústria (Sesi), juntamente com a Rede Globo.  
O tema deste ano será "Qualidade de Vida para toda a Familia" e o evento 
acontece simultaneamente em todos os Estados do País. As atividades serão 
realizadas das 9h às 16h. Cerca de quatro mil visitantes devem participar 
da programação da 24ª edição da Ação Global. A expectativa do Sesi-RS 

é de realizar 24 mil atendimentos nas áreas de embelezamento, saúde, 
documentação, utilidade pública e cidadania, educação, cultura e lazer. A 
escolha da cidade aconteceu devido ao tornado que atingiu o município 
no começo de março, deixando 80 famílias desabrigadas. O Sesi-RS dispo-
nibilizou desde 18 de abril duas unidades odontológicas para atendimento 
gratuito à comunidade. As unidades ficarão na cidade até o dia 12 de maio. 
Já foram atendidas 100 pessoas.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) promove as palestras Ambientes 
de Trabalho Saudáveis na Perspectiva das Relações Humanas, da canadense 
Paola Ardiles, e Gestão de Absenteísmo, com Luciano Molinos, na sede do 
Sindimetal (rua José Bonifácio, 204 - 4º andar - Centro - São Leopoldo), 
dia 18 de maio, a partir das 13h30min. Paola Ardiles será conferencista 
no Congregarh da ABRH deste ano. Ela é líder em promoção da saúde no 
Canadá, empresária social e educadora que tem várias publicações em 
saúde no local de trabalho, promoção da saúde mental, equidade em saúde, 
alfabetização em saúde e saúde de imigrantes e refugiados. Também é 
professora Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Simon Fraser 
e presidente da Associação de Saúde Pública da Colúmbia Britânica. Em 
2012, a Associação Canadense de Saúde Mental-BC concedeu a Paola o 
Prêmio de Distinção de Liderança de Políticas Públicas do Dr. Nancy Hall, 
pelo seu trabalho. Informações: 0800 51 8555 

O Senai de Montenegro sedia na próxima quarta-feira (17), a partir das 
7h30min, o Café com a Indústria, que terá como tema Oportunidades para o 
Aumento da Produtividade na indústria. O evento, promovido pelo Sistema 
FIERGS, em parceria com a ACI de Montenegro e Pareci Novo, vai apresentar, 
além dos serviços do Sesi e cursos do Senai, o Programa Brasil Mais Produ-
tivo, que tem foco no atendimento às empresas de 11 a 200 empregados, 
nos setores Metalmecânico, Madeira e Mobiliário, Alimentos e Bebidas e 

também Vestuário e Calçados. Também serão apresentadas as vantagens 
de implantar na empresa as práticas de Eficiência Energética e de Gestão 
de Energia e o Edital Sesi Senai de Inovação, uma oportunidade para as 
empresas da região buscarem recursos subvencionados para desenvolver 
projetos inovadores. O Café com a Indústria é aberto às empresas da região. 
As vagas são limitadas e as confirmações podem ser feitas até o dia 15 de 
maio, pelo fone 0800 518555, ou pelo email confirma.eventos@fiergs.org.br 

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado nesta terça-
-feira (9) pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
aponta que a atividade do setor no Estado caiu 0,9% em março em 
relação a fevereiro, com ajuste sazonal. O resultado devolve parte do 
crescimento de 1,9% do mês anterior, na mesma base de compara-
ção. Dos seis indicadores componentes do IDI-RS, quatro mostraram 
variação negativa: horas trabalhadas na produção (-1,9%), compras 
industriais (-2,1%), UCI-utilização da capacidade instalada (-0,2%) e 
o emprego (-0,5%). “A indústria gaúcha, depois de três anos de queda, 
passa por um período de estabilidade, ainda que marcado pela volatili-
dade”, destaca o presidente da FIERGS, Heitor José Müller. Contrariaram 
a tendência de queda somente o faturamento real (1,9%) e a massa 
salarial (0,1%).
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 O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) prorrogou a adesão à Campa-
nha de Vacinação 2017 até o final de maio. As empresas podem aderir 
pelo site www.sesirs.org.br/campanhavacinacao. O objetivo é promover 
a saúde e a qualidade de vida do trabalhador, reduzindo o afastamento e 
contribuindo para o aumento da produtividade da indústria gaúcha. De 
acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a gripe ou o resfriado foi responsável por 
17,8% das faltas de, pelo menos, um dia ao trabalho ou à escola em 2013. 
A meta deste ano é alcançar 240 mil trabalhadores. A aplicação da vacina 
começou dia 17 de março.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A reunião conjunta dos Conselhos de Meio Ambiente (Codema), 
Infraestrutura (Coinfra) e do Comitê de Base Florestal e Moveleira (Com-
base) da FIERGS, nesta terça-feira (9), debateu junto com a secretária 
do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) do Estado, Ana 
Pellini, o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE).  O coordenador do 
Codema, Walter Fichtner, que conduziu a reunião, destacou a apreensão 
da indústria com o tema. “O Rio Grande do Sul já teve uma experiência 
de zoneamento que veio a ser amplamente restritiva a uma atividade 
produtiva. E, embora não seja nossa intenção ficar no campo das 
comparações, pelo que temos analisado e acompanhado até agora, 
corremos o mesmo risco, porém, em proporções maiores”, disse Fichtner. 
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Estratégias de exportação e gestão 
para a pequena e média indústria 

É hora de voltar a crescer. Essa é a proposta e o tema do Seminário da 
Pequena e Média Indústria, realizado pela Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul. O evento, com entrada franca, ocorre no dia 25 de maio, 

às 13h, no Centro de Eventos FIERGS. As inscrições podem ser realizadas 
diretamente pelo link: http://www.seminariocopemi.eventize.com.br/.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Liderança inovadora é tema de evento de educação executiva

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), integrante do Sistema FIERGS, em 
parceria com a Insper Educação Executiva, promove o curso Liderança 
Inovadora na Execução da Estratégia, de 1º a 3 de junho, no Instituto 
Ling (rua João Caetano, 440), em Porto Alegre. O evento tem como 
objetivo buscar soluções por meio de compartilhamento de práticas 
de liderança, discussão de processos de transformação e apresenta-

ção de cases. Destinado a CEOs, presidentes, diretores, membros de 
conselhos administrativos, sucessores e executivos de empresas, o 
curso será ministrado pelo especialista em estratégia pelo MIT, Mario 
Sergio Kojima, com participação da mestre em criatividade e inova-
ção e especialista em psicologia organizacional Maria Elisa Moreira. 
Informações: www.ielrs.org.br/pee 

Dois novos Institutos Senai de Tecnologia na Serra

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) inaugura 
na próxima quarta-feira (17) o Instituto Senai de Tecnologia de Madeira 
e Mobiliário (Av. Presidente Costa e Silva, 571), às 10h30min, em Bento 
Gonçalves, e o Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica (rua Traves-
são Solferino, 501), às 15h, em Caxias do Sul. As unidades integram a rede 

nacional composta por 25 institutos de inovação (dois no Rio Grande do 
Sul) e 60 institutos de tecnologia (seis no RS). Os institutos desenvolvem 
soluções com base nas tecnologias existentes para criar novos processos 
e novos produtos. Possuem em seu portfólio de serviços: consultorias téc-
nicas especializadas, pesquisa e desenvolvimento e serviços laboratoriais.
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