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Missão empresarial gaúcha 
busca mercado chileno

Seminário da Pequena 
e Média Indústria

Dia da Leitura Sesi envolve mais de 
400 mil pessoas em todo o Estado

Criadores do eSocial participam
de debate na FIERGS 

Sesi-RS poderá aplicar vacina 
em menores de nove anos

Demanda fraca faz indústria acumular estoques

Inovação industrial em 
exposição na Mercopar

Brasil conquista prêmios 
em campeonato mundial 
de robótica

Aula magna da EJA reúne 1,2 mil alunos

Senai-RS promove evento sobre o protagonismo 
das mulheres na área da tecnologia
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AGENDA

SELECT USA
Em parceria com o Select USA a FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), promove o Workshop de Internacionalização para os 
Estados Unidos, voltado a empresas brasileiras com projetos de investimento no mercado norte-americano para os próximos seis a 18 meses. Será em 7 
de maio, das 9h às 17h, na FIERGS. No workshop, serão desenvolvidas técnicas para elaboração de um plano de negócios, seleção de melhor local para 
investir e estratégias de adaptação mercadológica. Informações: (51) 3347-8675, ramal 8862 ou cin@fiergs.org.br.

REUNIÃO REGIONAL
A FIERGS, por meio do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase), e a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Venâncio Aires (Caciva), 
realizam Reunião Regional, no dia 9 de maio. O local será o Parque Municipal do Chimarrão, Galpão do CTG Erva Mate, em Venâncio Aires. Às 17h, haverá 
um encontro com dirigentes da RGE e, às 18h, Reunião de Trabalho com líderes empresariais locais, na qual serão avaliadas demandas das entidades, 
seguida de visita à feira. Informações: (51) 3347-8680 ou pelo endereço conase@fiergs.org.br.

Sexto destino das vendas externas gaúchas, o Chile cresceu 4% no 
ano passado e, para 2019, a previsão é de um novo resultado positivo em 
sua economia, por volta de 3,5%, expansão que torna o país um merca-
do ainda mais atraente. Em vista disso, e com o objetivo de aproximar 
empresas e entidades gaúchas e chilenas, a Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Centro Internacional 
de Negócios (CIN-RS), em parceria com a Sociedad de Fomento Fabril do 
Chile (Sofofa), organiza uma missão empresarial ao vizinho sul-americano, 
entre 3 e 7 de junho. A agenda na capital Santiago prevê um seminário 
sobre oportunidades comerciais, rodadas de negócios e visitas técnicas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Tendências de Gestão e Mercado será a abordagem do 3º Seminário 
da Pequena e Média Indústria, voltado a representantes de indústrias e 
empresários de uma forma geral, e que ocorre em 21 de maio, das 14h às 
17h, no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS). A realização é da FIERGS, por meio do Conselho 
da Pequena e Média Indústria (Copemi), e as inscrições são gratuitas em 
https://3seminariopmi.eventize.com.br/index.php?inscricao. O objetivo 
do evento é o de apresentar por meio de palestras, casos de sucesso e de-
bates, as oportunidades para incrementar a gestão e os processos internos, 
além de ampliar o relacionamento com o mercado.

Informações: (51) 3347-8508 ou copemi@fiergs.org.br.

A taxa de analfabetismo entre brasileiros com mais de 15 anos, caiu de 
19,7% em 1991 para 7% em 2017, segundo dados do Instituto Brasileiro 
e Geografia e Estatística (IBGE). A queda é significativa, mas o índice de 
leitura ainda é baixo entre a população do País. A média é de 2,43 livros 
por ano. O principal obstáculo apontado é a falta de tempo, segundo a 
Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil do Instituto Pró-Livro. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Com a implementação do eSocial, 100% dos empregadores passarão a 
comunicar ao governo federal, de forma unificada, as informações relativas 
aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de 
pagamento, comunicações de acidente de trabalho e aviso prévio. As três 
primeiras fases de envio do eSocial foram relacionadas a informações de 
recursos humanos, contabilidade e área jurídica. Para a quarta fase, que 
iniciará em julho deste ano para as empresas com faturamento superior 
a R$ 78 milhões, será necessário que as companhias cumpram uma série 
de disposições legais, planos, programas, laudos e treinamentos relativos 
à segurança e à saúde de seus trabalhadores. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 A campanha de vacinação do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) contra 
a gripe 2019 teve a aplicação para crianças menores de nove anos liberada 
nas cidades onde há clínica de vacinação do Sesi em Porto Alegre, Canoas, 
Caxias do Sul, Montenegro, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo e Santa Rosa. 
As clínicas estão abertas também nas manhãs de sábado.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Sondagem Industrial de março, divulgada nesta quarta-feira (24) pela 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), apresenta 
expansão da produção e de vagas criadas pelo setor no RS, mas ao mesmo 
tempo, uma alta indesejada nos estoques das empresas. O indicador de 
produção foi de 52,2 pontos, contra os 53 de fevereiro. Embora tenha caído 
na comparação com o mês anterior – varia de zero a cem –, segue acima 
de 50, o que representa aumento. Esta elevação é comum anualmente 
nesse período, mas em 2019 foi menos intensa do que o normal, devido ao 
Carnaval em março. “O empresário continua agindo com cautela, mesmo 
assim, a perspectiva de investimentos para os próximos meses permanece”, 
diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS) 
realizam, entre 1º e 3 de outubro deste ano, em Caxias do Sul, a 28ª edição 
da Mercopar – Feira de Inovação Industrial. Na Mercopar, a ideia é abordar 
a questão da inovação industrial sob a perspectiva do que a indústria tem 
de necessidade para melhorar a competitividade. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O trabalho brasileiro no ensino de robótica foi reconhecido no prin-
cipal campeonato do gênero, realizado pela First entre os dias 17 e 20 
de abril em Houston, nos Estados Unidos. O mundial reuniu mais de 15 
mil estudantes de 74 países. Os brasileiros levam para casa prêmios em 
diversas categorias. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) atua para assegurar uma edu-
cação transformadora voltada para o mundo do trabalho. Como forma 
de fortalecer esse posicionamento, o Sesi-RS realizou, nesta quarta-feira 
(24), a Aula Magna do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cerca 
de 1,2 mil alunos de ensino fundamental e médio de Novo Hamburgo, 
Porto Alegre, Gravataí, Igrejinha e Parobé lotaram o Teatro do Sesi para 
acompanhar a palestra “Competências Necessárias para o Trabalhador 
do Século XXI”, com o presidente da Stihl no Brasil, Cláudio Guenther. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) promove dia 
6 de maio, a partir das 19h, o evento Gurias da Tecnologia – o Protagonismo 
das mulheres na área tecnológica, na Faculdade Senai de Tecnologia de 
Porto Alegre. A intenção mostrar exemplos de mulheres na área de tec-
nologia, que hoje representam apenas 20%. O evento é gratuito. Fabiane 
Kuhn, cientista, empreendedora, programadora e estudante de ciência 
da computação, que criou a Raks - Tecnologia Agrícola e foi a primeira 
mulher a representar o Brasil na maior competição de empreendedorismo 
universitário do mundo, o GSEA, será a primeira a contar sua história. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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