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Hungria tenta ampliar cooperação comercial com o RS

Exportações da indústria crescem 3,6%

Campanha de vacinação do Sesi-RS segue até o final do mês

Missão brasileira participa da feira ColombiaModa

Seminário da pequena e média indústria 
ocorre na próxima quinta-feira

São Francisco de Paula recebe a Ação Global 
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AGENDA

FIERGS apresenta a Temer prioridades 
da indústria gaúcha

Perspectivas para o Brasil é tema de palestra na Serra

Senai-RS inaugura institutos de tecnologia 

Secretário da Educação reforça a necessidade de parcerias

Sesi inaugura escola de ensino médio em Gravataí

Treinamento sobre ambientes
de trabalho saudáveis

Sesi traz curso da 
Universidade de Saúde 
Pública de Harvard T.H. Chan

Evento de Educação Executiva aborda a liderança inovadora

Senai-RS lança MBA em Gestão de Projetos

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. 

As ações prioritárias para o desenvolvimento da indústria foram apresentadas ao presidente da República Michel Temer, nesta terça-feira (16), pelos 
representantes das Federações das Indústrias dos três Estados do Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), liderados pelo presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade, e acompanhados dos principais empresários da região. Na pauta, proposições na área de infraestrutura, transporte, energia, relações 
trabalhistas e desenvolvimento industrial.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
Heitor José Müller, proferiu palestra no Centro das Indústrias, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves, nesta quarta-feira. O tema do encontro 
com empresários foi “O Brasil na Travessia 2017/2018”. Müller realizou 
uma análise dos meses do governo Temer, abordou as perspectivas para 
o segundo semestre e defendeu as Reformas Trabalhista e Previdenciária. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) inaugurou, 
nesta quarta-feira, o Instituto Senai de Tecnologia de Madeira e Mobiliário, 
em Bento Gonçalves; e o Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica, 
em Caxias do Sul. “Na FIERGS escolhemos enfrentar as dificuldades com 
otimismo, persistência e empreendimentos”, afirmou o presidente da 
FIERGS Heitor José Müller em seu pronunciamento pela manhã, em Bento 
Gonçalves.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O novo secretário de Educação do Estado, Ronald Krummenauer, 
apresentou durante a Reunião de Diretorias FIERGS/CIERGS, conduzida 
pelo vice-presidente do CIERGS Carlos Alexandre Geyer, nessa terça-feira, 
seus planos para a Pasta. Krummenauer, disse que pretende utilizar a 
rede de parcerias com instituições e de relacionamento, como a Agenda 
2020, onde atuou por 11 anos. Afirmou ainda que no cargo não poderá 
alegar que desconhece a situação educacional do Estado, porque na 
Agenda 2020 trabalhou com dados e informações a respeito do setor. 
“Há a necessidade de modificar o plano de carreira, que é de 1974, o que 
inviabilizou a implantação do Piso do Magistério, criado em 2011 pelo 
governo federal”, comentou.

O seu plano denominado “Educação de Qualidade no Rio Grande 
do Sul” é dividido em seis eixos: Educação para o Século XXI, Parcerias, 
Indicadores e Metas, Estrutura da Secretaria, Professores e Alternativas 
às Escolas Públicas.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) inaugura na próxima quarta-feira (24) a Escola Sesi de Ensino Médio de Gravataí (rua Senador Nei Brito, 655). 
A cerimônia será às 10h com a presença do presidente do Sistema FIERGS, Heitor José Müller. Esta é a quarta escola do Sesi, que junta-se a Pelotas, 
Sapucaia do Sul e Montenegro.  A escola, que está em aula desde fevereiro e conta com 113 alunos, é gratuita para filhos de trabalhadores da indústria 
e busca formar os jovens para o mundo do trabalho.  A inauguração ocorre agora pela finalização total das obras.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) realizou na última semana um 
treinamento com a canadense Paola Ardiles  sobre Ambientes de trabalho 
saudáveis na perspectiva das relações humanas. O treinamento foi realiza-
do para 40 técnicos do Sesi-RS, abordando seis aspectos: ambiente físico, 
políticas e processos, desenvolvimento pessoal, conexão social, serviços 
e apoios e ambientes saudáveis. 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, alfa-
betização em saúde e saúde de imigrantes e refugiados. Ela 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.

A Universidade de Saúde Pública de Harvard T.H. Chan virá ao Serviço 
Social da Indústria (Sesi-RS) na próxima semana para capacitar 30 técnicos da 
instituição. Esta é a primeira vez que a universidade norte-americana apresenta 
a metodologia no Brasil e o objetivo é, por meio de palestras, estudos de caso 
e sessões de trabalho, capacitar os profissionais para o uso de abordagens 
integradas que alcancem a melhora das condições de trabalho visando à 
saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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 apresentação 

de cases. Destinado a CEOs, presidentes, diretores, membros de con-
selhos 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 inovação e espe-
cialista em psicologia organizacional Maria Elisa Moreira. Informações:  
www.ielrs.org.br/pee.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), em 
parceria com a PMI (Project Manegement Institute) lança dia 29 
e maio, às 19h, o MBA em Gestão de Projetos. Serão 360 horas de 
curso para formar especialistas com conhecimentos e habilidades 
para gerenciar projetos em todos os níveis, em setores empresariais 
e industriais, utilizando ferramentas, técnicas e processos alinhados 

com a metodologia e os conceitos do Project Management Institute 
(PMI). O curso está alinhado às práticas do PMI e a metodologia apre-
sentada no PMBOK, contado com professores certificados e atuantes 
no mercado de trabalho. A PMI é a maior associação mundial sem 
fins lucrativos, voltada ao gerenciamento de projetos, programas e 
portfólio. Informações (51) 3904-2600.
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O cônsul-geral da Hungria, Szilárd Teleki, foi recebido nesta segunda-
-feira (15) pelo presidente em exercício da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), Carlos Alexandre Geyer. Na sua primeira visita à 
entidade, a pauta foi centrada na ampliação de parcerias comerciais entre 
o país europeu e o setor gaúcho. No ano passado, as transações correntes 
entre o Estado e a Hungria somaram US$ 15 milhões.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Influenciadas positivamente pelas commodities, que subiram 36% e 
somaram US$ 605 milhões, as exportações totais do Rio Grande do Sul 
aumentaram 14,8% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano 
passado. Totalizaram US$ 1,51 bilhão. A soja foi o principal produto do 
grupo, com US$ 551 milhões, um acréscimo de 35,3% na mesma base de 
comparação, com compras especialmente da China.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) prorrogou a adesão à 
Campanha de Vacinação 2017 até o final de maio. As empresas 
podem aderir pelo site www.sesirs.org.br/campanhavacina-
cao. 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.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Principal mostra de produtos e tendências para confecções têxteis 
na Colômbia, a Feira ColombiaModa terá a participação de uma missão 
comercial brasileira, entre 22 e 30 de julho, em Medellín, onde empresas 
brasileiras terão a oportunidade de expor seus produtos em stand coleti-
vo da Rede CIN. Os segmentos de destaque serão infantil, formal casual, 
bijuterias, jeans, artigos em couro, íntima, praia e esportiva. A edição do 
ano passado recebeu 775 empresas expositoras e mais de 21 mil visitantes.

Entre os objetivos da ColombiaModa estão o de prospectar oportunida-
des de negócios e estabelecer parcerias na Colômbia e na América Latina, 
além de incrementar as transações comerciais. As inscrições seguem até o 
dia 31 de maio, e informações podem ser obtidas no Centro Internacional 
de Negócios do Rio Grande do Sul (CIN-RS), pelo cinbusiness@fiergs.org.
br ou telefone (51) 3347-8675.

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/.

A Ação Global 2017 será realizada dia 27 de maio, no Ginásio Municipal de 
Esportes (rua) 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. Depois de disponibilizar 
unidades odontológicas, o Sesi-RS oferece cursos de informática para atendimen-
to gratuito à comunidade. As unidades ficarão na cidade até o dia 27 de maio.
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mailto:unicom%40fiergs.org.br?subject=Contato%20com%20Unicom
http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
https://www.youtube.com/tvfiergs
https://www.flickr.com/photos/fiergs_ciergs/albums
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
https://medium.com/sistema-fiergs
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/fiergs-apresenta-temer-prioridades-da-industria-gaucha
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/presidente-da-fiergs-faz-palestra-na-cic-de-bento-goncalves
http://www.senairs.org.br/pt-br/noticia/senai-inaugura-institutos-de-tecnologia-na-serra-0
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/sesi-inaugura-escola-de-ensino-medio-em-gravatai
http://www.sesirs.org.br/pt-br/noticia/sesi-traz-curso-da-universidade-de-saude-publica-de-harvard-th-chan
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/hungria-prospecta-cooperacao-comercial-na-fiergs
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/exportacoes-da-industria-crescem-36
http://www.sesirs.org.br/pt-br/noticia/campanha-de-vacinacao-do-sesi-rs-segue-ate-o-final-do-mes

