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Exportações da indústria caem mais de 9% no RS

Petry reforça que governo precisa avançar 
com maior rapidez na agenda de reformas

Brasil e Argentina discutem perspectivas 
e oportunidades de negócios

Faculdade Senai debate o protagonismo das 
mulheres no mercado de tecnologia

Crescendo com Arte tem 
cinema acessível para 
crianças e adolescentes

FIERGS questiona a não inclusão 
do RS no Plano de socorro da 
União aos Estados

Empresas se qualificam em busca 
do mercado norte-americano

Indústria se prepara para implementação
da quarta fase do eSocial

Sesi-RS traz promoção da saúde e 
SST para pauta do CongregaRH

Prorrogada até dia 25 de maio a campanha 
de vacinação do Sesi-RS contra a gripe

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

AGENDA

PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA
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 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. Informações: 
(51) 3347-8508 ou copemi@fiergs.org.br.
  
ROAD SHOW
O Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec), da FIERGS, e o Senai-RS vão realizar o workshop Roadshow Liderando 4.0, no dia 22 de maio, com a de-
monstração de aplicações de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. O evento ocorre na Randon – Auditório da Suspensys (Avenida Abramo Randon, 
1262, em Caxias do Sul). O público-alvo são líderes industriais. Mais informações https://www.senairs.org.br/evento/roadshow-liderando-40

MERCOPAR
A 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. 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.

As exportações da indústria gaúcha, com um total de US$ 893 milhões 
comercializados, sofreram uma forte queda em abril (-9,3%) na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. Apenas quatro dos 23 setores que 
registraram algum embarque para outros países no mês, expandiram suas 
vendas: Celulose e papel (38,6%), Químicos (5%), Tabaco (4,8%) e Bebidas 
(100%). O resultado de abril acompanha a tendência verificada ao longo 
de 2019, pois no fechamento do trimestre de janeiro a março, ocorreu uma 
redução de 5,2% nas exportações. “A crise econômica argentina continua 
contribuindo para as perdas gaúchas. O vizinho sul-americano é o terceiro 
principal destino de nossas vendas. Em abril, a Argentina reduziu em mais de 
50% as compras de produtos daqui”, destaca o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, reforça o que vem indicando a 
posição do Banco Central, de que a aprovação da Reforma da Previdência 
é fundamental e contribuiria para o País poder reduzir ainda mais a taxa 
de juros. Por isso, entende a cautela do Comitê de Política Monetária (Co-
pom), que nessa quarta-feira (8) decidiu manter a Selic em 6,5% ao ano. 
Porém, afirma que a retomada lenta da economia no País e a acomodação 
em patamares mais baixos da confiança dos empresários, servem como 
alerta. “As projeções de crescimento para o ano têm sido rebaixadas, bem 
como as expectativas de inflação têm ficado permanentemente abaixo da 
meta. Isso denota que a recuperação da economia perde força”, diz Petry, 
ao enfatizar que é fundamental e urgente que o governo avance com maior 
rapidez na agenda de reformas e se esforce na recuperação da atividade, 
dos investimentos e do emprego.

A FIERGS, por meio do Conselho de Comércio Exterior (Concex), realiza 
o evento Perspectivas Econômicas e Oportunidades de Negócios Brasil 
e Argentina, na próxima quarta-feira (15), às 9h. Aos participantes, serão 
expostos temas como o mercado argentino e os setores industriais do RS 
atrativos para aquele país, além das perspectivas econômicas e oportuni-
dades de negócios entre Brasil e Argentina. O cônsul-geral da Argentina em 
Porto Alegre, Jorge Perren; e o presidente da Câmara Empresarial Argentino-
-Brasileira, Pedro Calazans, estão confirmados no evento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Somente um em cada cinco profissionais da área de tecnologia da infor-
mação no Brasil é do sexo feminino, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A realidade não é muito diferente em outros 
países. Nos Estados Unidos, censo realizado pelo governo mostra que apenas 
25% das vagas do setor por lá é de mulheres. Para debater essa realidade e 
mostrar que TI é espaço de todos, a Faculdade Senai de Tecnologia realizou, 
na segunda-feira (6), o evento  “Gurias da Tecnologia – O Protagonismo das 
Mulheres na Área Tecnológica”.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Ensinar sobre empatia, inclusão e acolhimento é o objetivo do Crescendo 
com Arte inédito promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), no dia 
21 de maio. Durante o evento, será exibido o filme “Frozen – Uma aventura 
congelante”, que contará com audiodescrição, janela de libras e legendas 
descritivas. A iniciativa é uma parceria entre o Sesi-RS e o Festival de Cinema 
Acessível Kids para possibilitar que todos os participantes, com ou sem defi-
ciência, possam aproveitar o espetáculo. Antes da sessão, serão distribuídas 
vendas para os olhos para que aqueles que não têm deficiência possam 
assistir a animação do ponto de vista de uma pessoa com deficiência visual.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O novo plano de socorro da União aos estados, que estima liberar R$ 40 
bilhões em quatro anos e não beneficia o RS causa preocupação à diretoria da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). Pelo programa, 
o Tesouro dará garantia para que os estados endividados possam captar recursos 
no mercado em condições mais favoráveis, desde que adotem medidas de ajuste. 
Em caso de calote, a União arca com a dívida.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), em parceria 
com o programa Select USA, realizaou o Workshop de Internacionalização para os 
Estados Unidos, na terça-feira (7). Voltado à qualificação de empresas brasileiras 
com projetos de investimento no mercado norte-americano, os participantes foram 
apresentados a técnicas para elaboração de um plano de negócios, seleção de 
melhor local para investir, bem como a estratégias de adaptação mercadológica 
para atuar naquele país. A cônsul dos EUA em Porto Alegre, Julia Harlan; e o vice-
-presidente da FIERGS, Cezar Müller, participaram do evento.

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.

Reunir representantes da indústria, do governo e profissionais da área 
de Segurança e Saúde no Trabalho para trocar ideias e tirar dúvidas foi o 
objetivo do evento eSocial: Debate com seus criadores, realizado nesta terça-
-feira (7), pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), na sede da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). “O número de pessoas 
presente mostra a importância de abordar o assunto e sua complexidade. 
O papel do Sesi é estar à frente de debates como esse, especialmente, em 
relação à saúde e segurança no trabalho, tema presente nos mais de 70 anos 
da instituição”, declarou o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo, na 
abertura do encontro, que reuniu cerca de 500 pessoas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) estará na edição 2019 do Congrega-
RH, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Rio 
Grande do Sul (ABRH-RS), de 15 a 17 de maio, no Centro de Eventos da PUCRS, 
com o tema “Liderança Ágil no Mundo Complexo”. A instituição vai apresentar 
seu portfólio completo de serviços incluindo as áreas de educação, promoção 
da saúde e segurança e saúde no trabalho. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A adesão à campanha de vacinação do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) contra a gripe foi 
prorrogada até 25 de maio pelo site www.sesirs.org.br/camapanhavacinacao. A meta de 2019 é 
atingir 200 mil pessoas. Neste ano, a campanha ganhou o reforço de três unidades móveis, que 
atendem às normas técnicas e sanitárias dentro dos padrões de biossegurança e vêm sendo usadas 
para aumentar a capilaridade de atuação no Estado e ter a facilitar a mobilidade no ambiente fabril. 
A vacinação se estende a trabalhadores de indústrias, seus dependentes, com preços diferenciados, 
e a não trabalhadores do setor industrial. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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