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Feira Anuga fecha com novos recordes

Atividade industrial gaúcha 
recupera parte das perdas

Diretoria do Sicepot-RS toma posse para gestão 2019-2021

Alunos do Sesi vão representar o Brasil
em torneio de matemática na China

Senai-RS lança curso técnico 
em Meio Ambiente EAD

Projeto do Senai-RS vence Prêmio Sebrae 
de Educação Empreendedora

Mecatrônica terá workshop sobre Rota 2030

FIERGS promove debate 
sobre conciliação e 
resolução de conflitos

Meetings têm como tema 
gestão de saúde nas empresas

Inscrições abertas para o Vestibular
da Faculdade Senai de Tecnologia

Sesi e Senai apoiam empresas em Montenegro 

Secretário e deputado analisam projeto
do novo Código do Meio Ambiente no RS
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A edição de cem anos da Feira Anuga, a maior do mundo no setor de 
alimentos e bebidas, terminou nessa quarta-feira (9), em Colônia, na Alema-
nha, com um saldo de cerca de 170 mil visitantes, um aumento de 3% na 
comparação com 2017, e 7.590 expositores (foram 7.405 na edição anterior) de 
106 países. Do total de visitantes, 74, 21 deles gaúchos, integraram a comitiva 
brasileira articulada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), representando 45 empresas e oito entidades, e liderada pelo 
presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Parte da atividade da indústria gaúcha foi recuperada em agosto, com 
o Índice de Desempenho (IDI-RS), feito o ajuste sazonal, aumentando 0,4% 
na comparação com julho, quando recuou 1% (e 2% em junho). Segun-
do a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
que divulgou o IDI-RS nesta segunda-feira (7), a atividade do setor no RS 
continua muito instável e está praticamente estagnada desde junho do 
ano passado. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com o objetivo de fortalecer as empresas do setor e trabalhar para 
abrir novos mercados, a diretoria do Sindicato da Indústria da Construção 
de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral no Estado 
do Rio Grande do Sul (Sicepot-RS) tomou posse na noite de segunda-feira 
(7) para a gestão 2019-2021. Em cerimônia no Hotel Plaza São Rafael, com 
a presença do presidente em exercício da FIERGS Gilberto Ribeiro, Ricardo 
Lins Portella Nunes, reconduzido a novo mandato, disse que o caminho 
seguido pelo RS e pelo País é de um futuro de crescimento forte e sus-
tentável. Mas ponderou que, para isso, são necessárias reformas e que o 
Sicepot-RS vai trabalhar junto aos governos do Estado e Federal para que 
elas se concretizem.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Seis alunos do Rio Grande do Sul vão integrar a equipe brasileira na 10ª 
World Mathematics Team Championship, que será realizada em Beijing, na 
China, de 21 a 26 de novembro. Os alunos da Escola Sesi de Ensino Médio 
de Gravataí conquistaram a classificação depois dos resultados obtidos 
nas etapas estadual e nacional da Olimpíada Internacional Matemática 
Sem Fronteira (MSF), na qual receberam medalhas de bronze e prata. 
"Que surpresa maravilhosa. Eu poderia imaginar qualquer coisa, menos 
que meu filho estaria embarcando em breve para o outro lado do mundo 
para uma competição internacional", relata Marcia Meyer Graeff, mãe de 
Arthur Matias. Os alunos são filhos de trabalhadores da indústria e quatro 
deles vieram de um Ensino Fundamental em escolas públicas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) lançou 
o curso técnico em Meio Ambiente com previsão de início no próximo 
semestre. O curso a distância tem 20% das aulas presenciais ministradas 
no Instituto Senai de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente, em Estância 
Velha. Com carga de 1.200 horas, o candidato deve estar matriculado ou 
comprovar a conclusão do Ensino Médio e vai poder atuar, depois de 
formado, nas áreas de saneamento e meio ambiente nos mais variados 
segmentos da economia: instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O projeto Educação Transformadora – Transforme seu aluno em um 
empreendedor, do Senai-RS, foi o grande campeão do Prêmio Sebrae de 
Educação Empreendedora, com o 1º Lugar Nacional na categoria Ensino 
Profissional. Concorrendo com outras 15 ideias, o Educação Transformadora 
busca situações reais das indústrias para, por meio de soluções ,criar novos 
produtos, não só para a empresa que lançou o desafio, como para outras 
que têm a mesma demanda. Os alunos do Senai-RS conseguem desen-
volver habilidades empreendedoras tais como: iniciativa, capacidade de 
negociação, planejamento, gestão de projetos e liderança. A iniciativa foi 
desenvolvida pela instituição e se estende a todas as unidades do Estado.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica (Rua Travessão Sol-
ferino, 501 ,  Caxias do Sul ) vai sediar o Workshop Rota 2030 - Projetos e 
Programas Prioritários, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-RS) e Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, 
dia 23 de outubro, das 14h às 20h. O evento tem como objetivo discutir 
os Projetos e Programa Prioritários já aprovados no Rota 2030 buscando 
a aproximação das empresas com universidades e institutos de ciência 
e tecnologia, a fim de criar alianças para solucionar desafios da cadeia 
automotiva. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA

REUNIÃO EM SANTA CRUZ
A FIERGS, por meio do  Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase) e da Vice-presidência Regional, realiza na quinta-feira, 17 de outubro, 
às 16h30min, Reunião Regional em Santa Cruz do Sul, no Auditório da Associação das Entidades Empresariais (Assemp, Rua Coronel Jost, 1571), com a 
presença do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. A pauta prevê na primeira parte do encontro uma reunião de trabalho entre os presidentes 
das entidades empresariais e apresentação das demandas regionais. Na sequência, haverá a participação do presidente Petry. Confirmações e mais 
informações pelo telefone (51) 3347-8680, ou pelo e-mail conase@fiergs.org.br.

COMÉRCIO EXTERIOR
 O 61º Seminário de Operações de Comércio Exterior ocorre em 22 de outubro, das 9h às 17h, em uma promoção da FIERGS, por meio do Conselho de 
Comércio Exterior (Concex), em parceria com a Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. O local será o centro 
de convenções da entidade e as palestras abordarão, entre outros temas, Tratamento Administrativo, Novo Processo de Exportação, Etapa Administrativa 
do Novo Processo de Importação e Drawback. Informações: concex@fiergs.org.br, (51) 3347-8790 ou seminariocomex.eventize.com.br.

SST
Debates em SST – A Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho como Indicador na Competitividade Empresarial é o tema do evento promovido pelo 
Sesi-RS, em Caxias do Sul, em 23 de outubro, das 13h às 17h30min. O objetivo é mostrar como a Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), 
em destaque o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), auxiliam na redução dos custos e no planejamento da indústria quanto aos seus investimentos, 
incentivando a melhoria das condições de segurança e saúde no ambiente de trabalho. O local será o auditório do Sesi do município, na Rua Pinheiro 
Machado, 3251. Informações: 0800 51 8555 ou sst@sesirs.org.br.

Em reunião conjunta realizada pelos Conselhos de Meio Ambiente (Co-
dema) e de Articulação Parlamentar (Coap) da FIERGS, nessa quarta-feira 
(9), o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Artur Lemos 
Júnior, fez uma apresentação sobre o Projeto de Lei 431/2019, do Código de 

Meio Ambiente do RS. De acordo com o secretário, é preciso tirar a ideologia 
e a paixão do debate, e o projeto apresentado é apenas uma evolução da 
legislação estadual atual, a Lei 11.520, do ano 2000. A reunião, realizada na 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, foi conduzida pelos 
coordenadores do Codema, Walter Lidio Nunes; e do Coap, Cláudio Bier.

As alterações de destaque citadas por Artur Lemos neste novo Código do 
Meio Ambiente servirão para se adequar à legislação atualmente vigente no 
País e reduzir a burocracia. Isso se dará, por exemplo, segundo Lemos, entre 
outras medidas, com a Licença por Adesão e Compromisso (LAC) prevista 
no projeto 431/2019. “Não transferirá a responsabilidade do licenciamento 
ao empreendedor, que firmará um compromisso que precisará cumprir”, 
salientou. A LAC possibilita que o solicitante encaminhe pela internet a 
documentação exigida em lei para a avaliação ambiental da atividade.

O secretário lembrou que o projeto foi apresentado à Assembleia Legisla-
tiva após consultas e debates com a sociedade gaúcha, e proposições foram 
levadas por diferentes entidades, como a FIERGS, Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan).

Junto com Lemos, também participou da reunião o líder do governo, 
deputado Frederico Antunes, que prevê que a Assembleia Legislativa poderá 
analisar o projeto no dia 21 de outubro.Fo
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As cidades de Lajeado (15/10), Canoas (15/10), Novo Hamburgo 
(16/10) e Bento Gonçalves (16/10) vão receber edições do Meeting 
Sesi Saúde. O evento, que já passou por Santa Cruz do Sul e Erechim, é 
gratuito, destinado a indústrias de todos os portes e tratará o cenário 
atual da saúde no Brasil, envolvendo saúde pública e suplementar, 
os impactos financeiros relacionados às mudanças demográficas, 
epidemiológicas e novas tecnologias. O objetivo é promover refle-
xões, apresentar orientações para uma melhor gestão nessa área e 
exemplos práticos de soluções. A palestrante é Kely Vargas da Rosa, 
que atua na área de atenção à saúde primária em saúde e medicina 
preventiva. Também será apresentado o case da empresa Avon sobre 
Gestão Integrada de Saúde. A programação completa está disponível 
em www.sesirs.org.br/evento/meeting-sesi-saude.

Estão abertas as inscrições para o vestibular agendado da Faculdade 
Senai de Tecnologia Porto Alegre para os cursos de graduação tecnológica 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Sistemas 
Embarcados, Automação Industrial e Sistemas de Telecomunicações. São 
160 vagas, todas para o turno da noite. O candidato poderá se inscrever 
via internet no site www.senairs.org.br/faculdade , com duas opções, 
realizar a prova de seleção (até o dia 1º/11) ou aproveitar o resultado obtido 
no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) a partir de 2012 (até 4/11). 
Após a inscrição, a Faculdade entrará em contato com o candidato para 
agendar a data da prova, ou a apresentação da documentação.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Conselho Consultivo de Sesi e Senai de Montenegro promoveu um 
dia diferente para as empresas da região esta semana. A iniciativa teve 
como objetivo estreitar a parceria entre as instituições e as empresas por 
meio de uma rodada de negócios, apresentando necessidades, demandas 
e as possíveis soluções. O conselho busca com isso oferecer apoio estra-
tégico de acordo com as necessidades da região. A rodada foi realizada 
na empresa Poker, e teve a presença de outras 35 indústrias. O conselho 
abrange além de Montenegro, os municípios de São Sebastião do Caí, 
Triunfo, Taquari e Tupandi.

As conciliações e as soluções extrajudiciais de resolução de conflitos 
ganham cada vez mais espaço na Justiça do Trabalho. Para tratar deste 
tema a FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), 
realiza o evento A Modernização Trabalhista e os Métodos Consensuais de 
Soluções de Disputa – Conciliação, com o objetivo de trazer um apanhado a 
respeito dos avanços da conciliação desde que a Reforma Trabalhista entrou 
em vigor. Será em 15 de outubro, às 14h30min, na FIERGS. Informações: 
0800 51 8555 – opção 3 ou eventos.contrab@fiergs.org.br. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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