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FIERGS aposta na retomada do
crescimento com novas NRs

Foto: Divulgação

A revisão das normas regulamentadoras NR1, NR2 e NR12, que tratam
das medidas a serem cumpridas por empregado e empregador, anunciada hoje (30) pelo Governo Federal foi bem recebida pelos industriais
gaúchos. A NR12 que trata da regulamentação de máquinas e equipamentos, abrangendo desde padarias até fornos siderúrgicos era a mais
esperada. Presente na solenidade do anúncio, no Palácio do Planalto,
o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do
Sul, Gilberto Porcello Petry, acredita que o processo de modernização
cria um ambiente favorável para atrair novos investimentos no País, simplificando, dando maior segurança jurídica às empresas e contribuindo
para a geração de empregos.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Presidente Petry diz que juros
baixos estimulam economia
O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry, afirma que a retomada do ciclo de corte nos
juros, anunciada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), nessa quarta-feira (31), reduzindo a taxa Selic de 6,5% para 6% ao ano, é importante para
a economia. “Precisamos voltar a crescer e a Selic mais baixa pode nos dar
novos estímulos”, destaca.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CNI reforça importância do apoio
do Japão à entrada do Brasil na OCDE

Foto: CNI

Nesta segunda-feira (29), durante a 22ª Plenária do Conselho Empresarial Brasil-Japão, realizada na Fiesp, o presidente da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, afirmou que a adesão do
País à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) impulsionará a adoção de políticas que promovam a abertura
comercial, trazendo mais segurança para investimentos estrangeiros
no Brasil. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, participou da abertura
do evento, apoiando a ideia de expandir os mercados internacionais.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Empossada nova diretoria do Sindividros-RS

Foto: Dudu Leal

A diretoria para a gestão 2019-2022 do Sindicato das Indústrias de
Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana no Estado do Rio
Grande do Sul (Sindividros-RS) foi empossada pelo presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry, em cerimônia realizada, nesta quinta-feira (1º), durante a Construsul, no Centro de Eventos FIERGS. O industrial Rafael Ribeiro
comandará o sindicato por uma nova gestão consecutiva. “Seguiremos
o trabalho de divulgação das indústrias gaúchas do setor, valorizando o
industrial do segmento vidreiro. Além do trabalho de incentivo do uso de
nossos produtos junto a arquitetos e especificadores”, projetou.
Petry falou sobre a importância da renovação das lideranças nos sindicatos
e do incentivo por meio do Comitê de Novas Lideranças Associativas (Comlider),
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. “A FIERGS está
aberta para a participação de todos vocês”, afirmou o presidente da entidade.
CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Empresas conhecem na Construsul portfólio
do Sesi para educação, segurança e saúde
A 22ª edição da Feira Internacional da Construção (Construsul) reúne
representantes da construção civil, indústria e varejo, no Centro de Eventos
FIERGS. A expectativa de público da organização é de 40 mil pessoas e
mais de 300 expositores participam do evento, que encerra na noite dessa
sexta-feira (2).“A feira começou com 30% a mais de credenciados em relação
ao último ano, aumentando a nossa expectativa otimista de resultados”,
pontua o diretor da Sul Eventos, empresa promotora da Construsul, Wilson
Richter. O vice-presidente do CIERGS Carlos Alexandre Geyer representou
a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) na
cerimônia oficial de abertura, na terça-feira (30).
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CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Forte e Senai desenvolvem
telha fotovoltaica
A empresa Forte Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda, de
Canoas, lançou durante a 22ª Construsul, que está acontecendo no Centro
de Eventos da FIERGS, a Green Tile - telhas fotovoltaicas. O projeto é fruto do
Edital de Inovação para a Indústria de 2017 – do Sesi, Senai e Sebrae - e foi
desenvolvido em um ano e oito meses, em parceria com o Instituto Senai de
Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia.

Foto: Dudu Leal

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Em parceria com Ministério da Cidadania,
Sesi vai atender 800 mil jovens até 2022
Cerca de 800 mil jovens de 18 a 29 anos que não estudam e nem
trabalham deverão ser atendidos, nos próximos quatro anos, pelo Serviço
Social da Indústria em programas educacionais que facilitam a inserção
no mercado de trabalho. A meta faz parte do acordo celebrado nesta
terça-feira (30) com o Ministério da Cidadania. A parceria foi assinada
pelo ministro da pasta, Osmar Terra, e pelo diretor do Departamento
Nacional do SESI, Robson Braga de Andrade, que também é presidente
da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
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CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi e Senai são os que mais contribuem para a
formação do trabalhador, mostra pesquisa
Criados há quase 80 anos para auxiliar no desenvolvimento da indústria e no fortalecimento da economia do Brasil, o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Social da Indústria
(SESI) são considerados, pelo setor privado, como as entidades que
mais contribuem para a qualificação profissional no país. Sondagem
realizada pelo Instituto FSB Pesquisa com 4 mil empresários de todas
as regiões aponta que as instituições têm imagem altamente positiva e
cujas atuações têm altas taxas de aprovação no setor privado.

Foto: CNI

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Lançada pós-graduação em Manutenção Inteligente
O Senai-RS lançou o Pós-Graduação Manutenção Inteligente de Sistemas Industriais Complexos. O novo curso busca atender às mudanças
tecnológicas que surgem pela Indústria 4.0, e que requerem novas competências aplicadas aos profissionais de manutenção e tem como público
alvo engenheiros e tecnólogos. O curso de Engenharia de Manutenção
Inteligente é composto por oito disciplinas que compõem um conjunto
interrelacionado de conhecimentos. Este curso enfatiza as estratégias de
planejamento, programação e verificação (controle) no âmbito da manutenção, bem como a adoção de medidas de correção de desvios para a
consecução dos objetivos e da missão da empresa, utilizando ferramentas
no estado da arte da tecnologia associada.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Jornada Pedagógica
Durante esta semana, 450 profissionais do Senai-RS participaram
da 4ª Jornada Pedagógica de Educação Profissional e Tecnológica,
realizada por teleconferência e abrangendo todo o Brasil. O evento tem como objetivo o debate e disseminação da atualização da
Metodologia Senai de Educação Profissional. Além de palestras, a
jornada contou com as oficinas Sala de Aula Invertida, Situação de
Aprendizagem: metodologias ativas, Avaliação de Aprendizagem:
estratégias e instrumentos e Como ampliar a oferta de cursos a partir
de Itinerários Formativos.

Senai-RS terá sete alunos em Kazan WorldSkills 2019

Foto: José Paulo Lacerda

Foi definida, esta semana, a delegação de 63 competidores que
vai representar o Brasil na 45ª WorldSkills, entre 22 e 27 de agosto
em Kazan, na Rússia. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai) treinou 56 participantes e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac) foi responsável por sete representantes. Do Senai
gaúcho, sete alunos vão competir: Andressa Batista de Souza (Tecnologia de Mídia Impressa), Carlos Brys (Instalações Elétricas Prediais),
Cristiano Nunes e Emérson Lemes (Robótica Móvel), Ruan dos Santos
(Jardinagem e Paisagismo),Leonardo Moraes (Manutenção Industrial)
e Gabrielli Kretschmer (Logística Internacional). O Senac-RS também
terá dois alunos.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

7º Fórum IEL de Inovação aborda o
desenvolvimento de mindset digital
O papel das pessoas frente ao novo contexto digital, o uso da tecnologia e o lado humano serão temas abordados no 7º Fórum IEL de Inovação, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), que será realizado
dia 27 de agosto, a partir das 14h, na sede da FIERGS. A programação
está fundamentada em questões como reconfiguração da mente para o
desenolvimento de um mindset digital, que possibilite a transformação
de ideias com tolerância ao desconhecido, além de uma cultura digital,
com agilidade para decisões , e o líder digital, como referência para a
implementação desta nova cultura.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Nova temporada do First Lego League
Foi dada a largada para a nova temporada do Torneio de Robótica
First® Lego® League (FLL), com o lançamento mundial do tema City Shaper
nesta quinta-feira (1º). Estudantes de 9 a 16 anos serão desafiados a pensar
em cidades inteligentes e sustentáveis e buscar inovações para criar um
futuro melhor para todos. A partir de agora, estudantes de escolas públicas e particulares iniciam uma corrida por conhecimento, em busca de
soluções para o tema. Desde 2013, o Serviço Social da Indústria é operador
oficial do torneio no Brasil, responsável pelas etapas regionais e nacional.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO
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REUNIÃO COM FRAPORT
A diretora-presidente da Fraport Brasil-Porto Alegre, Andreea Pal, participará na próxima terça-feira, 6 de agosto, às 8h30min, de uma reunião com industriais gaúchos na FIERGS. Ela apresentará os planos e o estágio atual das obras de aprimoramento e ampliação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

MARKETING DIGITAL
Será em Garibaldi, em 15 de agosto, o Encontro de Oportunidades Marketing Digital: Estratégias de acesso a mercados e potencialização de vendas.
A realização é da FIERGS, por meio do Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi), com apoio da CIC do município. Será das 9h às 10h30min, no
auditório da Câmara de Indústria e Comércio (Av. Perimetral, 897). O objetivo é orientar os pequenos e médios industriais sobre as vantagens da utilização de ferramentas de marketing digital para a potencialização de vendas. As vagas são limitadas e a participação poderá ser tanto presencial quanto
online. Informações: (51) 3347-8726 ou copemi@fiergs.ogr.br.

MERCOPAR
Em 2019, a Mercopar – Feira de Inovação Industrial, que se realiza de 1º a 3 de outubro, em Caxias do Sul, chega a sua 28ª edição com a inclusão
da FIERGS como parceira do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RS (Sebrae-RS) no evento. Realizada no Centro de Eventos da Festa da Uva, a feira oferece a oportunidade para a troca de conhecimento e a construção de relacionamentos que podem impulsionar parcerias e
negócios, e dispõe de um amplo espaço para exposição de empresas de diferentes segmentos da indústria. informações podem ser obtidas em
https://mercopar.com.br ou (51) 3067-5750.

FEIRA ANUGA
Maior feira do mundo voltada ao setor de alimentos e bebidas, a Anuga 2019 ocorre este ano entre 5 e 9 de outubro em Colônia, na Alemanha.
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), articula uma missão
ao evento, cujas inscrições estão abertas até o dia 16 de agosto. O empresário que participar da missão terá contato com as principais tendências globais de consumo e contará com apoio técnico, realizará visitas técnicas e participará de networking nacional e internacional. Informações:
cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8675.
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