
A Sondagem Industrial, divulgada na quarta-feira (26) pela FIERGS, 
mostra que dois dos seis indicadores avaliados na pesquisa recuaram entre 
abril e maio. A produção passou de 49,3 para 49,1 pontos, enquanto o 
número de empregados caiu de 48,4 para 47,5. Os indicadores variam de 
zero a cem pontos, sendo que valores abaixo de 50 representam queda 
em relação ao mês anterior.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI/RS), di-
vulgado pela FIERGS, na terça-feira (25), atingiu, este mês, o menor nível 
desde outubro do ano passado. Caiu de 57,7 pontos para 55,8, entre maio 
e junho, o que representa uma retração acumulada de 11 pontos nos últi-
mos cinco meses. Apesar de diminuído, o sentimento positivo se mantém, 
pois o indicador varia de 0 a 100, e valores acima de 50 indicam otimismo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Para analisar o atual cenário das relações trabalhistas após as 
modificações na legislação e fazer um apanhado dos avanços desde 
que a sua modernização entrou em vigor no País, em 2017, a FIERGS, 
por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), realiza o 
2º Seminário A Evolução da Modernização Trabalhista. Será em 16 de 
julho, das 9h às 17h15min, no Salão de Convenções da entidade. O 
evento abordará também os desafios no entendimento e na execução 
das novas regras. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

De 30 de julho a 2 de agosto, o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
estará presente na 22ª edição da Feira Internacional da Construção (Cons-
trusul), que reúne representantes da construção civil, indústria e varejo. 

A instituição apresentará a Unidade Móvel de Normas Regulamen-
tadoras, um simulador que reproduz o ambiente das indústrias em um 
espaço seguro e controlado, e permite realizar capacitações em Espaço 
Confinado (NR 33) e Trabalho em Altura (NR 35) no próprio local de tra-
balho, sem necessidade de deslocamento. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) apresentam 
esta semana projetos de soluções para a indústria e sociedade, nos módulos finais de 
cursos técnicos e de aprendizagem industrial. Em São Leopoldo, o Instituto Senai de 
Inovação em Soluções Integradas em Metalmecânica terá mostra de cursos técnicos em 
Mecânica e Automação Industrial, na quanta-feira (3), às 19h.  Além da mostra, haverá 
uma batalha de robôs com sete grupos participantes. Doze trabalhos de alunos dos 
cursos de Manutenção Automotiva e Mecatrônica do Instituto Senai de Tecnologia 
em Mecatrônica, de Caxias do Sul, estarão expostos no sábado, dia 6, das 9h às 17h. 

A Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo (ACI-
-NH), terá na sede de Campo Bom, (rua Voluntários da Pátria, 242 
– Sala 503) em todas as terças-feiras de julho o curso Toolbox do 
IEL-RS, das 18h30min às 22h30min. O evento tem como objetivo 
de auxiliar as empresas na busca de soluções inovadoras de seus 
desafios, por meio da geração de novos produtos e serviços. A 
intenção é proporcionar a experimentação de metodologias e 
práticas de inovação, buscando estimular a criação de soluções 
por diversos pontos de vista. Informações: (51) 3597-4511.

O Grupo de Artes Sesi será um dos premiados na tarde da próxima 
quinta-feira (4) pelo pôster do trabalho “Laços Sociais – Como as amizades 
em grupos de artes podem melhorar a qualidade de vida dos indivíduos”. 
Trata-se de um estudo junto aos participantes, que mostra alguns resultados 
obtidos com o programa. Entre os números da pesquisa estão: 100% dos 
entrevistados perceberam uma melhora significativa na qualidade de vida, 
96,8% na disposição e tranquilidade após as atividades, 90,3% na expressão 
de ideias e 77,4% na produtividade e disposição para o trabalho. O evento 
de premiação ocorre durante o 19º Congresso de Stress da ISMA-BR, que 
ocorre de 2 a 4 de julho, no Plaza São Rafael Hotel, em Porto Alegre.
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AGENDA

BENTO GONÇALVES
Três importantes ações em prol do desenvolvimento realizadas pela FIERGS, tendo como base a atuação política, serão compartilhadas com o corpo 
empresarial de Bento Gonçalves, em 5 de julho, às 11h45min, no Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG). A reunião-almoço, com o tema 
“Indústria Gaúcha em Movimento”, servirá para abordar os trabalhos do Conselho de Articulação Parlamentar (COAP), do Grupo de Política Industrial 
(GPI) e da Frente Parlamentar da Indústria Gaúcha. Informações: (54) 2105.1999

REUNIÃO EM CANDELÁRIA
A FIERGS, por meio do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase), em parceria com a Associação do Comércio e Indústria de Candelária 
(Acic), realiza reunião de trabalho regional, em 11 de julho, às 17h, na Av. Marechal Deodoro, 432, no centro de Candelária. Em pauta, estarão a apresen-
tação do andamento do projeto da subestação do município da Transmissora de Energia Sul Brasileira (TESB), de produtos e serviços do Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL-RS) e reunião de trabalho com os presidentes das entidades da região.  Informações: (51) 3347.8680 ou pelo e-mail conase@fiergs.org.br.

MISSÃO PARAGUAI
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), colabora com a Missão Empresarial ao Paraguai – Expo Paraguay 2019, organizada pela 
Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC). Será entre 14 e 18 de julho, em Assunção, e a feira contempla os segmentos industrial, pecuário, de 
agronegócios e serviços. Informações: (51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br.

O embaixador da República da Macedônia do Norte, Ivica Bocevski, 
participou de encontro com o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
na segunda-feira (24), na sede da entidade. O objetivo foi o de apresentar 
a Macedônia como local para a realização de negócios e investimentos 
futuros com parceiros gaúchos, especialmente em produtos agrícolas e 
no setor automotivo e de autopeças. Petry colocou a estrutura da FIERGS 
à disposição da embaixada, com a ideia de trabalharem em conjunto e 
discutirem as principais possibilidades de acordos com companhias do 
RS interessadas no mercado daquele país europeu.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

“A confirmação da maior negociação internacional da qual o Brasil já 
fez parte poderá ser o caminho para muitas indústrias ampliarem seus ne-
gócios no velho continente”, disse o presidente em exercício da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Ribeiro, ao 
analisar o acordo do Mercosul com a União Europeia, firmado nessa sexta-
-feira (28), em Bruxelas. A partir da ratificação do acordo, que ainda deverá 
ser validado pelos Congressos de todos os países envolvidos, as novas regras 
de comércio entrarão em vigor. Os setores precisam estar atentos para os 
prazos de desgravação tarifária, que poderão ser imediatamente após a 
assinatura, ou variar entre 4 e 15 anos. Além disso, as regras de origem serão 
específicas por produto. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados (nº 13.709/2018), novas 
regras deverão ser seguidas por empresas e organizações atuantes no Brasil, com 
o objetivo de garantir a segurança no tratamento de dados pessoais. Em função 
disso, a FIERGS, por meio dos Conselhos de Relações do Trabalho (Contrab) e 
Comércio Exterior (Concex), realiza na próxima terça-feira, 2 de julho, às 14h, 
em sua sede, o evento ''A nova regulamentação de dados e os impactos para 
a indústria'', voltado a empresários, advogados, profissionais de Tecnologia da 
Informação e Recursos Humanos, entre outros. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os transtornos mentais e comportamentais já são a terceira causa de 
afastamento do ambiente laboral. Cerca de 90% dos brasileiros no mer-
cado de trabalho lidam com algum grau de ansiedade, segundo dados 
da Internacional Stress Management Association (Isma). De acordo com 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada um euro aplicado no tra-
tamento de depressão e ansiedade, registram-se 4 euros de retorno em 
melhoria da saúde e capacidade para o trabalho. Atento a essa realidade 
e ao desafio de auxiliar as indústrias brasileiras na criação simultânea de 
resultados positivos para a saúde dos trabalhadores e de seus negócios, 
o Serviço Social da Indústria (Sesi), recorreu a uma metodologia reconhe-
cida internacionalmente, o Total Worker Health (TWH), em parceria com 
a Escola de Saúde Pública de Harvard T.H.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como as cardíacas e o 
câncer, são responsáveis por 41 milhões de mortes ao ano, o que representa 
72% do total mundial. O incentivo à promoção de hábitos saudáveis é uma 
das ações defendidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 
forma de redução de falecimentos precoces por essas enfermidades. De 
acordo com o relatório “Salvando vidas, gastando menos: uma resposta 
estratégica às DCNTs”, cada US$ 1 investido nessa área gera um retorno de 
US$ 7 à sociedade, em aumento de empregos, produtividade e longevida-
de. Essa questão está no radar da Organização das Nações Unidas (ONU).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
(Senai-RS),  Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio Grande 
do Sul (Sivergs) e o Núcleo Comunitário e Cultural de Belém Novo (Porto 
Alegre) possibilitou a formação de 26 costureiras industriais e novas 
oportunidades. O diretor do Sivergs, Rogério Bertoli, destaca que a ideia 
era buscar qualificação para a área. “E é cada vez mais difícil conseguir 
mão de obra qualificada. No nosso mercado às vezes temos uma venda 
grande, um evento, e precisamos de profissionais rapidamente e não 
temos à disposição”, explica.  Assim surgiu a ideia de buscar a ajuda do 
Senai-RS, por meio da Unidade Móvel, e levar ao Núcleo, a fim de capacitar 
mão-de-obra para indústrias  da região. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO
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