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Confiança do industrial gaúcho
mantém trajetória de recuperação
Sustentado principalmente pelas expectativas futuras, o que indica um
maior dinamismo da atividade industrial gaúcha nos próximos meses, o
Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) cresceu 2,9
pontos em agosto, atingindo 59. Foi o segundo aumento seguido, o que
o levou ao maior patamar desde abril de 2019 (60,9 pontos). Lembrando
que, entre fevereiro e junho, caiu 11,3 pontos, mas a aprovação da Reforma
da Previdência pela Câmara dos Deputados e a nova redução das taxas de
juros são fatores que ajudam a explicar esse novo comportamento, segundo
os empresários consultados na pesquisa divulgada nesta terça-feira (20)
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS).
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS assina termo de cooperação para o Cresce RS

Foto: Dudu Leal

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, participou, nessa
segunda-feira (19), no Palácio Piratini, da assinatura do termo de cooperação do Programa Cresce RS. Iniciativa da Assembleia Legislativa, o
Cresce RS monitora e propõe ações para destravar os investimentos no
Rio Grande do Sul, e está dividido em três eixos – Infraestrutura e Logística, Desburocratização e Fomento dos Bancos Públicos. “Colaboramos
bastante no conteúdo do Cresce RS, que se baseou no documento da
FIERGS intitulado ‘Plataforma de Compromissos Para um Brasil Industrial’,
lançado pela entidade ao final de 2018. Quando se unem o Executivo, o
Legislativo e a iniciativa privada, essa composição de forças e de vontade
política só pode dar certo”, disse Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS apoia
orçamento realista
A diretoria da FIERGS, reunida na noite de terça-feira (20), se posicionou
favoravelmente ao projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias enviado pelo
Executivo à Assembleia e que mantém para 2020 os mesmos valores dos
repasses aos Poderes Constituídos praticados em 2019.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Começa a WorldSkills Kazan 2019

Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira, começou a competição da WorldSkills Kazan 2019. A
abertura oficial ocorreu na noite de quinta-feira (22) com um espetáculo
de alta tecnologia, com luzes, música e dança, que teve a presença do
primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev. “Mais do que uma competição, a WorldSkills mostra como a educação profissional é importante na
Rússia não apenas para os jovens, como para pessoas de todas as idades”,
afirmou o primeiro-ministro. Na sua fala de incentivo aos mais de 1,3 mil
competidores de 63 países, o presidente da WorldSkills, Simon Bartley,
também reforçou o papel transformador da educação profissional em
um momento de incertezas políticas e econômicas ao redor do mundo.
“Ter qualificação muda vidas, transforma sociedades e economias, assim
como traz prosperidade e estabilidade”, defendeu. O presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry (foto), está em Kazan acompanhando a competição.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dupla gaúcha vence desafio nacional
sobre o futuro das profissões
Os alunos Douglas Machado e Rafael Büttow, orientados pela professora
Marina Dias, da Escola Sesi de Ensino Médio Eraldo Giacobbe, de Pelotas,
foram os vencedores do desafio nacional Criadores do Futuro. A dupla
gaúcha, que concorreu com mais de 2,5 mil estudantes de 21 estados
brasileiros, foi desafiada a elaborar uma composição musical autoral e um
clipe de três minutos, que ressignificasse o futuro das profissões.

Foto: Divulgação

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Federações elaboram proposta para formação
de rede nacional com jovens empreendedores

Foto: Divulgação

Federações industriais de oito estados brasileiros se unem para formar uma rede nacional de jovens empreendedores. A decisão saiu do 1º
Encontro da Rede Indústria Jovem, realizado entre segunda e quarta-feira
desta semana, na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em
Vitória. O coordenador do Comitê de Futuras Lideranças (Comlider) da
FIERGS, Alexande De Carli; e o vice-coordenador, Rodrigo Petry, participaram do Encontro, que ao final definiu pela elaboração de uma minuta de
convenção a ser assinada e protocolada para buscar junto à Confederação
Nacional da Indústria (CNI) o apoio para organizar núcleos jovens em todas
as Federações Industriais do País.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Brasil pode buscar maior participação
em exportações de alimentos e bebidas

Foto: Dudu Leal

Até o ano de 2050, a demanda por alimentos no mundo obrigará a se
produzir 60% a mais do que atualmente. E o Brasil será um importante
protagonista neste processo. O alerta foi feito nesta sexta-feira (23), durante
o Seminário Exportagro de Apresentação de Oportunidades para o Agronegócio, realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos (Apex-Brasil) na FIERGS, parceira do evento por meio do
Centro Internacional de Negócios (CIN-RS). Segundo o representante de
Inteligência Comercial da Apex-Brasil, Igor Isquierdo, o Brasil é hoje apenas
o 11º provedor global de alimentos e bebidas, há espaço para crescer e
esforços devem ser concentrados nesse sentido. “São muitas as oportunidades que não podemos perder”, diz.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Novo portal facilita
acompanhamento diário
das ações da FIERGS
Com navegação simplificada, o novo portal da Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul (www.fiergs.org.br) facilita o acompanhamento diário das ações do Sistema FIERGS. O cartão de visita, acima
e à direita da tela, com telefones e e-mails para contato do público com a
entidade, é um primeiro facilitador com os pontos de acesso.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Senai e Yamaha
firmam parceria

Foto: Dudu Leal

O Senai Automotivo (rua dos Maias, 830 - Porto Alegre) passa a contar
com um Centro de Treinamento Yamaha. O novo espaço foi inaugurado
nesta terça-feira (20) e fará a capacitação de mecânicos e auxiliares das
concessionárias da marca. O local foi o primeiro a ser inaugurado de
uma rede de oito centros de treinamento com ferramentas especiais e
motocicletas da marca, que serão abertos em todo o Brasil. O Senai terá
um docente com treinamento YTA Bronze (Yamaha Technical Academy)
que fará a disseminação da tecnologia.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Transformação digital é tema do 7º Fórum IEL de Inovação
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

Institutos Senai apresentam ferramentas
de fomento à inovação

Foto: Divulgação

O Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metalmecânica
e o Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros promoveram
dia 20 de agosto o Workshop de Fomentos para Inovação, em São Leopoldo. O evento, dirigido a empresários, teve como objetivo apresentar as
ferramentas disponíveis para que as empresas invistam, com auxílio desses
instrumentos, em inovação, com apoio do Senai. Além dos gerentes operacionais dos dois institutos, o diretor do Centro de Inovação e Tecnologia da
Federação das Indústrias de Minas Gerais, André Zanatta, também expõs
as oportunidades existentes.

Fórum Sul Brasileiro de Biogás
e Biometano será em Chapecó
Chapecó (SC) vai sediar a segunda edição do Fórum Sul Brasileiro de Biogás
e Biometano, que acontece de 4 a 6 de setembro de 2019, no Salão Nobre da
Unochapecó - Universidade Comunitária da Região de Chapecó. O Fórum
tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da cadeia de biogás
e biometano da Região Sul e do País, com palestras sobre a produção e o
uso do biogás como fonte de energia e, especialmente, sobre o potencial de
desenvolvimento desse setor frente às barreiras existentes.
O evento é realizado pelo Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha (APL MMeA), do Centro Internacional de Energias
Renováveis–Biogás (CIBiogás), do Instituto Senai de Tecnologia em Petróleo,
Gás e Energia (IST PGE), da Embrapa Suínos e Aves e da Universidade de Caxias
do Sul (UCS)/TecnoUCS.
Inscrições pelo link http://www.biogasebiometano.com.br/inscricao

Senai participa do
Juntos para Competir
na 42ª Expointer
A 42ª edição da Expointer, que acontece de 24 de agosto a 1º de setembro,
no Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio, terá uma série de atrações para
os empreendedores e visitantes. Entre elas está o espaço do Juntos para Competir, já tradicional na maior feira agropecuária da América Latina, elaborado
e executado por Farsul, Senar-RS e Sebrae RS, em parceria com FIERGS/Senai
e Fecomércio/Senac.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi com Ciência propõe reflexões
sobre o futuro da educação
O ano de 2019 é marcado por datas significativas para a ciência e a cultura
mundial. Há cinco décadas, o homem chegava à lua pela primeira vez, um século
atrás era comprovada experimentalmente a Teoria da Relatividade de Albert
Einstein, há 150 anos era criada a Tabela Periódica dos Elementos Químicos e
em 1519, morria Leonardo da Vinci. Esses são alguns fatos que confirmam a
importância da educação, do pensamento científico e da tecnologia. Em um
ano tão representativo, o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) realiza a segunda
edição da mostra Sesi com Ciência, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro,
das 9h às 21h, no Centro de Eventos FIERGS.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Grupo Sesi Show comemora 30 anos
Em 2019, o Grupo Sesi Show e o Show Integração – projetos que realizam a
difusão de ações culturais educativas à população no município de Santa Rosa
– completam 30 anos. Inserido no programa de Iniciação às Artes do Serviço
Social da Indústria (Sesi-RS), o Sesi Show promove oficinas de música, dança
,artes visuais e teatro na cidade de Santa Rosa desde 1989. O projeto trabalha
diferentes expressões artísticas de forma interdisciplinar, tendo como objetivo
levar arte e cultura ao público, além de fomentar o interesse e aproximação
do ser humano pela arte.

Foto: Divulgação

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Construção Social realiza
cerca de 16 mil atendimentos

Foto: Dudu Leal

A edição 2019 do Dia Nacional da Construção Social ocorreu ao longo da
tarde deste sábado (17), simultaneamente nas cidades de Pelotas e Santa Rosa,
no Rio Grande do Sul. Com o tema O Mundo está mudando, e você?, a ação
envolveu cerca de 2,3 mil trabalhadores da construção civil e seus dependentes.
Ao todo, foram realizados cerca de 16 mil atendimentos pelo Serviço Social
da Indústria em nos dois municípios.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Projeto da Escola de Pelotas garante vaga
para feira internacional em Pernambuco

Foto: Divulgação

“Uma flor de valor Sou a flor. Uma flor? Sim a flor. Mas que flor? De cabelos.
De que cor? Pretos como universo versado de amor”, esse é o trecho de “Uma
flor de valor”, texto que integra o projeto “Poesias de uma cor: relatos de afrodescendentes vítimas de racismo”, dos alunos da Escola Sesi de Ensino Médio
Eraldo Giacobbe, de Pelotas. O trabalho garantiu a participação na 25ª feira
internacional Ciência Jovem, que ocorrerá de 6 a 8 de novembro, em Olinda,
Pernambuco. A vaga foi definida depois da conquista do terceiro lugar no
prêmio geral de Ciências Humanas, da Feira Mineira de Iniciação Científica
(Femic), na cidade de Mateus Lemes, em Minas Gerais, realizado em agosto.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Banco de Alimentos bate
recorde de arrecadações na
Expoagas 2019

Iniciativa no
8º Festival do Japão
rende oito toneladas

O Banco de Alimentos de Porto Alegre coletou seis toneladas de alimentos na
última noite da Expoagas 2019. Foi a maior arrecadação desde o inicio da parceria
com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). A ação aconteceu no último
dia da feira, em 22 de agosto, e teve a colaboração de 48 empresas que doaram
alimentos e produtos de higiene expostos em seus estandes, e a participação de
41 voluntários. Foram necessários dois caminhões e dois veículos utilitários para
realizar a logística das doações para as instalações do Banco de Alimentos, onde
os alimentos serão avaliados, classificados, armazenados e enviados para mais
de 300 entidades beneficiadas. A parceria ocorre desde 2014 e já contou com a
participação de 168 empresas, arrecadando mais de 20 toneladas de alimentos
em benefício das entidades atendidas pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre.

O Festival do Japão, maior evento da cultura japonesa do Rio
Grande do Sul, celebrou na sua 8ª edição os esportes e atividades
de lazer típicos japoneses. O evento, promovido pela Associação do
Festival do Japão do Rio Grande do Sul, nos dias 17 e 18 de agosto,
ocorreu na Academia da Polícia Militar, e por meio do“ingresso solidário” foram arrecadadas oito toneladas de alimentos, o que representa
25 mil refeições para mais de 200 entidades beneficiadas pelo Banco
de Alimentos de Porto Alegre. A arrecadação foi possível por meio
do trabalho voluntário de colaboradores da FIERGS e da Fundação
Gaúcha dos Bancos Sociais, escoteiros, estagiários e nutricionistas do
Banco de Alimentos, além de voluntários do festival.
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CAPACITAÇÃO DRAWBACK
A capacitação sobre Drawback e seus benefícios será em 27 de agosto, das 13h30min às 17h30min, na FIERGS. Serão tratados benefícios, funcionalidades e operações do regime aduaneiro e controle, comprovação, nacionalização e baixa do compromisso da gestão de Drawback. Informações:
(51) 3347-8675, ramal 8862 ou cin@fiergs.org.br.

FEIRA ANUGA
As inscrições para a Anuga 2019, a maior feira do mundo voltada ao setor de alimentos e bebidas, foram prorrogadas até 30 de agosto. a Anuga 2019
ocorre este ano entre 5 e 9 de outubro em Colônia, na Alemanha. A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), articula uma missão
ao evento. 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.

MODERNIZAÇÃO DA NR-12
A Modernização da NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) será debatida em um seminário na FIERGS, no dia 3 de setembro. O
objetivo é tratar sobre a nova NR 12, que traz mais objetividade e clareza ao ambiente regulatório brasileiro. O evento ocorre das 13h30min às 17h30min,
no Espaço Compet. Informações (51) 3347-8632 ou eventos.contrab@fiergs.org.br.

SUCESSÃO FAMILIAR
Sucessão Familiar Empresarial – Desafios e oportunidades para perpetuar o seu negócio é o evento a ser realizado pela FIERGS, por meio do Conselho
da Pequena e Média Indústria (Copemi), com apoio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) e do Instituto Sucessor. Será em 11 de setembro, às 14, no Espaço
Sesi, em Canoas (Rua Aurora, 1220). Informações: (51) 3347-8726 ou copemi@fiergs.ogr.br.

SEMINÁRIO TELECOMUNICAÇÕES
O que as empresas gaúchas de telecomunicações colocam à disposição para viabilizar a indústria 4.0 no Estado é o tema central do 13º Seminário de
Telecomunicações, na FIERGS. Realizado pelo Conselho de Infraestrutura (Coinfra) da entidade, o evento ocorre em 12 de setembro, às 13h30min, e o
debate entre especialistas se dará sobre infraestrutura, soluções e tendências do setor no RS. Informações: (51) 3347-8749 ou coinfra@fiergs.org.br.

FATORES PSICOSSOCIAIS
No dia 13 de setembro, ocorre o curso Fatores psicossociais, vamos falar sobre isso? no Centro de Atividades do Sesi Porto Alegre. Realizado pelo Centro
de Inovação Sesi em Fatores Psicossociais (CIS FPS), tem entre os objetivos está debater com os profissionais das empresas esses fatores, como identifica-los e os aspectos positivos do trabalho. Mais informações: centro.fatorespsicossociais@sesirs.org.br ou pela Central de Relacionamento 0800 51 8555.

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

