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Exportações industriais apresentam 
estagnação no primeiro trimestre

Campanha de vacinação do 
Sesi tem adesão prorrogada 
até 4 de maio

Portaria técnica da Fepam é discutida em evento  

Pelotas estuda a possibilidade de usar 
metodologia do Sesi na educação

Alimentação é fator importante 
para a produtividade do trabalhador

FIERGS entrega a ministro Salles a 
Agenda de Meio Ambiente da Indústria

Abertura do mercado de gás natural no Brasil em 
debate

Abril Verde

eSocial será tema de debate na FIERGS
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AGENDA

MISSÃO AO CHILE
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), prepara uma missão empresarial ao Chile, juntamente com a Sofofa, a Sociedade de 
Fomento Fabril daquele país. Será entre os dias 3 e 7 de junho, em Santiago. O objetivo é promover aproximação entre empresas e entidades gaúchas 
e chilenas. Na ocasião, os participantes acompanharão o seminário Oportunidades de Negócios , rodadas de negócios e visitas técnicas. Inscrições até 
18 de abril. Informações: (51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br.

PEQUENA & MÉDIA INDÚSTRIA
O 3º Seminário da Pequena e Média Indústria: Tendências de Gestão e Mercado será realizado em 21 de maio, das 14h às 17h, na FIERGS. A promoção 
é do Conselho da Pequena e Média Indústria da entidade e o objetivo, apresentar oportunidades de implementação de incrementos na gestão, pro-
cessos internos e no relacionamento com o mercado. Inscrições gratuitas em https://3seminariopmi.eventize.com.br/. Informações: (51) 3347-8508 ou 
copemi@fiergs.org.br.

As exportações da indústria gaúcha recuaram 5,2% de janeiro a março 
de 2019 comparado ao primeiro trimestre do ano passado, alcançando US$ 
4,7 bilhões. Se desconsiderarmos os registros das plataformas de petróleo 
no âmbito Repetro, em janeiro de 2019 e fevereiro de 2018, a indústria 
gaúcha apresenta estagnação nas vendas externas (-0,3%), totalizando US$ 
3,4 bilhões. O resultado foi divulgado, nesta terça-feira (9), pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Encontro Técnico sobre a  Portaria Fepam nº 29/2017, promovido 
pelo Conselho de Meio Ambiente da FIERGS e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-RS) teve como objetivo esclarecer dúvidas 
e ouvir demandas da indústria. O evento, realizado nesta quarta-feira (10 
de abril), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul, abordou as exigências de acreditação ou reconhecimento para os 
laboratórios de análises ambientais.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Pelotas poderá adotar o modelo de educação do Serviço Social da 
Indústria (Sesi-RS) na rede municipal. Uma comitiva com representantes 
do Sesi-RS, diretores da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS) e do Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel) foi recebida 
esta semana pela prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas.  A metodologia 
do Sesi-RS, implantada na Escola de Ensino Médio existente na cidade, é 
baseada na formação do cidadão de forma integral, com a promoção da 
reflexão e da solução de problemas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Debater o papel da alimentação e a promoção da saúde do trabalhador 
das indústrias do Rio Grande do Sul foi o objetivo da segunda edição do 
Fórum Sesi de Nutrição realizado nesta terça (9) na sede da FIERGS com 
a presença de especialistas na área. “É nosso desafio dar continuidade ao 
trabalho com foco nas indústrias nessa segunda edição do evento, que visa a 
promover a troca de conhecimento sobre os impactos do cuidado da saúde 
do trabalhador. Esse cuidado atinge muito além das empresas, é replicado 
dentro das famílias e na comunidade”, declarou a gerente de Promoção da 
Saúde do Sesi-RS, Lisiane Borda Mendonça, na abertura do evento. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O secretário de Petróleo e Gás e Biocombustíveis do Ministério de 
Minas e Energia, Márcio Félix, participará do workshop Gás Natural: Preços 
Competitivos e Disponibilidade, que ocorrerá na próxima segunda-feira, 
15 de abril, de 9h às 12h30min, na sede da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre. O evento reunirá 
cerca de cem representantes da indústria de Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná, além de integrantes dos governos federal e estadual. 
No encontro, Márcio Félix falará sobre os desafios da abertura do mercado 
de gás natural no Brasil.

Organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria 
com a FIERGS e a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de 
Energia e dos Consumidores Livres (Abrace), os participantes do workshop 
discutirão o processo de modernização do setor de gás natural e o anda-
mento das propostas que visam à criação de um mercado nacional com 
oferta abundante e preços competitivos para os consumidores.

CLIQUE AQUI E CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
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A última fase do eSocial será esclarecida e debatida com os próprios 
criadores da ferramenta no próximo dia 7 de maio, a partir das 13h, na 
sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. O 
evento, promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e FIERGS, 
terá a participação de representantes do governo federal, que idealizaram 
o eSocial, e da indústria para discutir temas relacionados aos eventos de 
segurança e saúde no trabalho na ferramenta.

O auditor fiscal do Trabalho e coordenador do Grupo Especial de Tra-
balho para o Desenvolvimento do projeto eSocial, José Alberto Maia, será 
o primeiro a falar. A palestra seguinte será do analista de Políticas Sociais 
da Previdência Social e integrante da equipe técnica do e-social, Orion 

O Abril Verde está sendo lembrado pelo Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RS) com uma iluminação especial na sede da FIERGS, na Av. Assis 
Brasil, 8787, em Porto Alegre. Este é o mês escolhido para a conscien-
tização sobre a importância da segurança e da saúde dentro e fora do 
ambiente de trabalho, um dos focos do Sesi-RS, visando contribuir para 
a competitividade da indústria do Rio Grande do Sul.

A campanha de vacinação do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
contra a gripe 2019 teve a adesão prorrogada até 4 de maio pelo site 
www.sesirs.org.br/campanhavacinacao. A meta deste ano é atingir 
200 mil pessoas. O objetivo é promover a saúde e a qualidade de vida do 
trabalhador, contribuindo para a redução do afastamento e o aumento 
da produtividade da indústria gaúcha.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Sávio de Oliveira. O especialista em Relações do Trabalho da CNI, Rafael 
Kieckbush, e o analista de Gestão da Gerência Geral e Segurança do Trabalho 
da Usiminas, Guilherme Penna, darão seus depoimentos sobre o tema. 

Informações:  sesi.org.br ou 0800 518555

NOVO HAMBURGO
“eSocial – Desmistificando os eventos de SST” é o tema do curso que 

será realizado em 25 de abril, no Sesi de Novo Hamburgo (Rua Guia Lopes, 
3146). Legislação Trabalhista, Previdenciárias e Normas Regulamentares 
também serão tratadas no evento, que começa às 13h30min. Informações: 
0800 51 8555

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
entregou ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nessa sexta-feira 
(12), a Agenda de Meio Ambiente da Indústria Gaúcha com propostas da 
entidade para o setor. O documento, em 13 páginas, identifica entraves legais 
enfrentados na esfera ambiental e sugere ações capazes de desencadear 
“uma sólida agenda de crescimento econômico e social”. Salles se reuniu 
com industriais, no início da noite, na sede da FIERGS. “A pauta elaborada 
consolida que a preservação e recriação ambiental precisam dispor de 
uma dinâmica rápida e flexível para que possamos preservar também as 
indústrias, conservando os empregos, além de estimular a criação de novas 
empresas que resultarão em novas vagas de trabalho e novas oportunida-
des de renda, tendo por meta o desenvolvimento econômico sustentado”, 
afirmou o presidente em exercício da FIERGS, Gilberto Ribeiro.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO Fo
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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
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/exportacoes-industriais-apresentam-estagnacao-no-primeiro-trimestre
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/portaria-tecnica-da-fepam-e-debatida-em-evento-na-fiergs
https://www.youtube.com/watch?v=6OMWVJl0nkE
https://www.sesirs.org.br/noticia/pelotas-estuda-possibilidade-de-usar-metodologia-do-sesi-na-educacao
https://www.sesirs.org.br/noticia/alimentacao-e-fator-importante-para-produtividade-do-trabalhador
https://www.youtube.com/watch?v=CfiQ2UB6G18
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/processo-de-modernizacao-do-setor-de-gas-natural-no-pais-sera-discutido-em-evento-na-fiergs
https://www.sesirs.org.br/noticia/campanha-de-vacinacao-do-sesi-contra-gripe-2019-tem-adesao-prorrogada-ate-4-de-maio
https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/fiergs-entrega-ministro-salles-agenda-de-meio-ambiente-da-industria

