
Cinco empresas gaúchas vão participar do evento Summit Senai 4.0, 
que ocorre nos dias 10 e 11 de junho, durante o 8º Congresso de Inovação 
da Indústria, em São Paulo. Os cases de AGCO, Bruning, Gedore, Metal Work 
e Novus foram selecionados para apresentar os resultados obtidos a partir 
de soluções do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS). Um 
total de cem empresas de todo o País estarão no evento. Com expectativa 
é de ganho de produtividade, a AGCO iniciou uma parceria com o Senai 
em 2018 para a criação de layouts para cenário futuro relativo à unificação 
de duas linhas de montagem de tratores da unidade de Canoas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A partir do próximo mês de julho, inicia a quarta fase de implantação 
do eSocial. Essa etapa é destinada a empresas com faturamento superior 
a R$ 78 milhões e focada em disposições legais, planos, programas, laudos 
e treinamentos relativos à segurança e à saúde de seus trabalhadores. As 
três primeiras fases de envio do eSocial foram relacionadas a informações 
de recursos humanos, contabilidade e área jurídica. As regras e obrigações 
referentes ao tema geram dúvidas, devido à sua complexidade e o nível de 
detalhamento de dados exigidos. Para ajudar a responder essas questões, 
a FIERGS, por meio do Sesi-RS, realiza na próxima terça-feira (7) o evento 
eSocial: Debate com seus Criadores.
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AGENDA

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.

ESOCIAL
O Sesi-RS promove o curso “eSocial Desmistificando os Eventos de SST”, no dia 9 de maio, em Santa Cruz do Sul. O evento será na Associação de Entidades 
Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp), Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1571, às 13h30min. Durante o curso, serão abordados temas como Legislação 
Trabalhista, Previdenciárias e Normas Regulamentares. Mais informações: sesi.org.br ou 0800 51 8555.

BRASIL E ARGENTINA
Perspectivas Econômicas e Oportunidades de Negócios Brasil e Argentina é o tema do evento que será realizado em 15 de maio, na FIERGS, às 8h30min. 
Aos participantes, serão expostos temas como o mercado argentino e os setores industriais do RS atrativos para aquele país, além das perspectivas 
econômicas e oportunidades de negócios entre Brasil e Argentina. Informações: (51) 3347-8790 ou concex@fiergs.org.br.
  
MERCOPAR
A FIERGS e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS) realizam, entre 1º e 3 de outubro, 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. Interessados em expor na feira podem acessar o site https://mercopar.com.br/seja-um-expositor/ 
ou enviar sua solicitação para os e-mails comercial@tradefairs.com.br e mercopar@sebraers.com.br. Informações: (54) 991-2275-61 ou 991-5547-42 
ou (51) 3067.5750.

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. 
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O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), levantamento divulgado 
nesta segunda-feira (29 ) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), aponta para um crescimento de 1,7% do setor no 
primeiro trimestre de 2019, na comparação com o mesmo período do ano 
passado. Esse aumento foi verificado na maioria de seus componentes: 
faturamento real (5,5%), compras industriais (1,7%), UCI (1,7 p.p.) e emprego 
(0,6%). A massa salarial real (-2,1%), por outro lado, foi o único indicador 
a mostrar queda, enquanto as horas trabalhadas na produção (+0,1%) 
ficaram estáveis. 
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Tendências de Gestão e Mercado será a abordagem do 3º Seminário da 
Pequena e Média Indústria, voltado a representantes de indústrias e empre-
sários 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 parceria do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) e 
Sebrae, 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 debates, as oportunidades para incre-
mentar a gestão e os processos internos, além de ampliar o relacionamento 
com o mercado. Informações: (51) 3347-8508 ou copemi@fiergs.org.br.

Em parceria com o programa Select USA, a Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS) promove, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), 
o Workshop de Internacionalização para os Estados Unidos, na próxima terça-feira, 7 de 
maio, às 9h. Voltado à qualificação de empresas brasileiras com projetos de investimento 
no mercado norte-americano para os próximos seis a 18 meses, durante as oito horas do 
evento serão desenvolvidas técnicas para elaboração de um plano de negócios, seleção 
de melhor local para investir, bem como estratégias de adaptação mercadológica para 
atuar naquele país.

O Select USA é um programa do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, 
voltado a facilitar a internacionalização de empresas estrangeiras com foco no mercado 
norte-americano, conectando-as a informações e contatos governamentais e privados. 
Informações: (51) 3347-8675, ramal 8862 ou cin@fiergs.org.br.

Será neste sábado (4) a campanha de arrecadação de alimentos “Sábado 
Solidário”, nos principais supermercados gaúchos, das 9h às 19h. Centenas 
de voluntários arrecadarão alimentos não perecíveis em prol da Rede de 
Bancos de Alimentos da FIERGS. Os alimentos arrecadados são destinados 
para 873 entidades previamente cadastradas e beneficiadas pelos Bancos 
de Alimentos (escolas infantis, asilos, associações comunitárias, casas de 

excepcionais, entre outras). A Campanha conta com a parceria da Asso-
ciação Gaúcha de Supermercados (Agas) e mais de cem supermercados 
no Estado. Em Porto Alegre participam 20 lojas para que os voluntários 
do Banco de Alimentos recebam as doações. As próximas datas previstas 
para o Sábado Solidário são 8 de junho, 6 de julho, 10 de agosto, 14 de 
setembro, 5 de outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro.

A Faculdade Senai de Tecnologia promove, na próxima segunda-feira 
(6), o evento “Gurias da Tecnologia – O Protagonismo das Mulheres na Área 
Tecnológica”. O bate-papo será conduzido por cinco jovens mulheres que 
se destacam no ramo da tecnologia da informação. Fabiane Kuhn, Rose-
mary Francisco, Camila Canali, Jalussa dos Santos e Jaqueline Steffenon 
contarão suas trajetórias nesse setor que é majoritariamente ocupado 
pelo público masculino.
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