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AGENDA

PALESTRA EM SANTA CRUZ
“Compliance sem Mitos para Pequenas e Médias Empresas” é o tema da palestra com o professor de Direito Giovani Saavedra a ser realizada pela FIERGS, 
por meio do Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi), em 6 de novembro, na ACI de Santa Cruz do Sul (Rua Venâncio Aires, 633, Centro). Será 
às 16h45min. Inscrições: https://compliancesemmitos.eventize.com.br/?preview. Informações: (51) 3347-8726 ou copemi@fiergs.org.br.

BRASIL-CHILE
O I Fórum Internacional de Comércio e Indústria Brasil-Chile e o XI Cirias serão realizados, em 13 de novembro, às 9h, na Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul. O evento é promovido pela FIERGS, CCIBC e Crias e contará com palestrantes nacionais e internacionais, que abordarão o 
cenário atual de Oportunidades Comerciais Bilaterais entre Brasil e Chile, além do tema referente às Rotas de Integração da América do Sul sob o viés 
do Corredor Bioceânico Central. Informações: (51) 3222-4570 ou congresso@rotasintegracao.org.br.

SEMINÁRIO SST
Será em 19 de novembro o 2º Seminário de Segurança e Saúde no Trabalho, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho, 
com apoio do Sesi-RS. Das 9h às 17h os participantes se atualizarão sobre o tema, a fim de melhorarem as condições nos ambientes de trabalho e 
contribuírem para o desenvolvimento da cultura da prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Informações: 0800 51 8555 – Opção 3 
ou pelo email eventos.contrab@fiergs.org.br. As vagas são limitadas.

FÓRUM DE ENERGIA
O III Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis ocorre em 20 de novembro, em uma promoção da FIERGS, por meio do Conselho 
de Infraestrutura (Coinfra), IEL-RS e Senai-RS, em parceria com o Sebrae/RS e o governo do Estado. O foco deste ano será Modernização e Modelos de 
Gestão, e o objetivo é o de aprofundar os temas relativos às políticas de regulação, distribuição e estímulos a novos projetos, além da modernização 
do sistema de energia para as tecnologias para gestão e armazenamento. Inscrições gratuitas e vagas limitadas. Informações: (51) 3347-8790.  
Inscrições gratuitas e vagas limitadas.

MODA PARIS
A FIERGS realiza, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), entre 25 e 29 de novembro, o Circuito Moda Paris 2019, que se trata de uma 
capacitação internacional sobre design, tendências e comportamento de consumo e inovação nos negócios da moda. O objetivo é preparar empresas 
brasileiras em instituição de moda no exterior. Informações em (51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br. Vagas limitadas. A parceria para o evento 
é da Apex-Brasil.

Com reduções sazonais da produção (48 pontos) e do emprego (49,3), 
pequeno acúmulo de estoque (51), mas menor ociosidade, a Sondagem 
Industrial do RS de setembro indica um desempenho melhor do que nos 
últimos anos. O resultado foi divulgado, nessa segunda-feira (28), pela 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). Se-
gundo o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, a elevada carga 
tributária e a demanda interna insuficiente são os maiores problemas 
enfrentados pelo setor, mas a expectativa para os próximos seis meses 
seguem positivas, com os empresários gaúchos projetando crescimento 
da demanda e maior disposição para investirem. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A maioria das empresas gaúchas não contratou ou renovou linhas 
de crédito no primeiro trimestre de 2019, revela a pesquisa Sondagem 
Industrial do RS – Especial Crédito de Curto e Longo Prazos, divulgada 
pela FIERGS nesta quinta-feira (31). Apenas 34,9% buscaram créditos de 
curto prazo e 20,6% de financiamentos de longo prazo. “As taxas de juros 
elevadas foram a maior dificuldade apontada para se obter o crédito. 
Os prazos muito curtos, as exigências de reciprocidade e de garantias 
reais também foram obstáculos importantes”, explica o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry. As altas taxas de juros foram indicadas 
por 70,2% (para créditos de curto prazo) e 64,5% (para financiamentos 
de longo prazo) das empresas consultadas no levantamento que en-
frentam dificuldades.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Reeleito para um mandato de mais dois anos (2019-2021), o presidente 
do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande 
do Sul (Sinduscon-RS), Aquiles Dal Molin Júnior, assume com a expectativa 
de que 2020 será o ano da recuperação da plena capacidade produtiva 
das empresas do segmento. “O nosso setor puxa a economia na geração 
de empregos e de impostos, vamos contribuir bastante para que isso 
aconteça”, disse ele, durante a posse que ocorreu na noite de segunda-feira 
(28), na Associação Leopoldina Juvenil. Integrante da nova diretoria do 
Sinduscon-RS, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul, Ricardo Sessegolo, representou a FIERGS na cerimônia. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Profissionais das áreas de Segurança no Trabalho, manutenção elétrica 
e mecânica de máquinas, engenheiros, técnicos, gestores e empresários 
vão discutir, na quarta-feira (6), A Nova NR 12: da Teoria à Prática. Será du-
rante evento na FIERGS, realizado pelo Conselho de Relações do Trabalho 
(Contrab) da entidade, das 9h às 17h.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Nos dias 21 e 22 de novembro, o Senai promove a 11ª edição do 
Mundo Senai. A iniciativa tem por objetivo abrir as portas da instituição 
para que a comunidade possa conhecer mais sobre educação profissional, 
inovação e tecnologia industrial. São diversas oportunidades de interação 
e um ambiente ideal para o contato com o conhecimento, onde é possível 
aprender mais sobre profissões e decidir com mais segurança qual carreira 
profissional se deseja seguir. Serão 14 unidades do Senai-RS em todo o 
Rio Grande do Sul que promoverão gratuitamente palestras, minicursos, 
visitas técnicas e oficinas durante os dois dias. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica desenvolveu um progra-
ma para aumentar a produtividade da indústria, por meio da implementação 
de ações que buscam otimizar os processos produtivos. O Programa Serra 
Mais Competitiva 2020 é destinado a empresas de pequeno e médio porte 
e  composto por três áreas estratégicas de atuação, que são executadas por 
meio de consultorias técnicas de acordo com a necessidade da empresa.

São elas: Manufatura enxuta que tem como objetivo realizar mudanças 
no chão de fábrica para eliminar ou reduzir o desperdício de qualquer 

atividade e obter ganhos significativos de produtividade; Eficiência Ener-
gética, que busca reduzir o consumo e a despesa com energia elétrica; e 
Preparação para a Indústria 4.0, que visa à melhoria da produtividade por 
meio de ganhos tecnológicos com o monitoramento e a possibilidade de 
intervenção no processo em tempo real.

No dia 20 de novembro, o programa será apresentado às indústrias, a 
partir das 8h, no Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica – rua Travessão 
Solferino, 501 – em Caxias do Sul.

A redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, que passou para 5%, anunciada 
nesta quarta-feira (30) pelo Comitê de Política Monetária (Copom), é influenciada 
pela continuidade do processo de queda da inflação e pela recuperação lenta 
da economia, avalia a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS). Porém, o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, destaca que 
o corte dos juros precisa chegar às empresas, pois o acesso aos financiamentos 
de longo prazo ainda são escassos e têm custos elevados. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os principais impactos e as oportunidades proporcionadas pelo acordo 
Mercosul-União Europeia para a indústria e a agricultura foram tratados 
durante o 1º Encontro de Comércio Exterior, realizado pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Conselho de 
Comércio Exterior (Concex), e a Federação da Agricultura do Rio Grande 
do Sul (Farsul), nessa terça-feira (29). Segundo o coordenador do Concex, 
Cezar Müller, o acordo vem respaldado por mais de 20 anos de negociações 
entre as partes, e é importante para abrir o mercado ao Brasil, que “ficou 
muito tempo parado e precisa se internacionalizar”. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O Senai-RS, juntamente com o Centro de Nanociência e Nanotecnologia da 
Ufrgs, promove dia 21 de novembro, a partir das 13h30min, o 2° Workshop de Na-
notecnologia para a Indústria: aplicação em produtos Industriais, no Instituto Senai 
de Inovação em Engenharia de Polímeros, em São Leopoldo. O evento tem como 
objetivo discutir o conceito, aplicação, evolução e tendências da nanotecnologia.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O olhar do líder na transformação digital e seus efeitos nas empresas e na 
sociedade serão abordados pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEl-RS). O curso de 
Educação Executiva, em sua 10ª edição, será realizado pelo IEL-RS nos dias 
27 e 28 de novembro com o tema Transformação Digital na Prática: O Min-
dset do Líder, no Centro de Eventos FIERGS, das 8h30min às 17h30min. Este 
ano, o objetivo do curso é conscientizar os participantes sobre suas próprias 
habilidades e pontos fortes para liderar a transformação em suas empresas; 
conhecer as características de outros líderes deste tema e identificar e anali-
sar o estágio da empresa na mudança.  A intenção é exercitar como planejar, 
acompanhar e vencer resistências da mudança cultural em sua empresa e 
elaborar um plano de ação. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As cidades de Bento Gonçalves, Erechim, Igrejinha, Lajeado, Santa Cruz  
do Sul e Rio Grande recebem o evento Viva Bem, Faça Melhor, no dia 9 de 
novembro, das 14h às 18h. O evento gratuito contará com atrações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para toda a família. A iniciativa está alinhada 
à campanha realizada ao longo deste ano, que vem contribuindo para po-
sicionar o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) como referência em soluções 
para a gestão da saúde e segurança no trabalho para a indústria do Estado. 
O movimento também tem o objetivo de valorizar as relações interpessoais 
como forma de promoção da saúde. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Neste mês de novembro, o projeto Sesi Crescendo com Arte vai estar no 
interior do Rio Grande do Sul. Estudantes de escolas das cidades de Uruguaiana 
(4), Bagé (5), Candiota (6), Jaguarão (7) e Pelotas (8) terão a oportunidade de 
assistir dois espetáculos da companhia Teatro Luz e Cena. No turno da manhã, 
será a vez de Entrevero Farroupilha, que traz a história do Rio Grande do Sul 
e a formação da identidade cultural gaúcha. À tarde, a peça Em Busca do 
Tesouro Lá na Casa da Vizinha, aborda temas como futuro, meio ambiente e 
sustentabilidade. Com mais de duas décadas de atividades, o Sesi Crescendo 
com Arte já possibilitou o acesso de mais de 250 mil pessoas à cultura no Rio 
Grande do Sul.  

Inscrições para cursos 
técnicos do Senai

Aluno da EJA homenageia colegas em corridas

Banco de Livros completa 10 anos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com ins-
crições abertas para 19 cursos técnicos de forma presencial e semipresencial 
em dez cidades do Estado, totalizando 1.826 vagas para 2020/1. Os cursos são 
realizados nos três turnos e têm a preferência de 95,8% das indústrias na hora 
de contratar, conforme o Sistema de Acompanhamento de Egressos do Senai. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Michael Angelo Mayer percorre entre 25 e 35 quilômetros desempenhando 
seu trabalho de segunda a sexta-feira. Ele atua no serviço de limpeza da cidade 
de Pelotas. Há cerca de dois anos, ele uniu o útil ao agradável e, pouco a pouco, 
incentivado por colegas, passou a treinar para corridas de longas distâncias e se 
tornou um atleta. Além disso, deu uma nova virada na vida, também informado 
por um colega sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA Sesi), percebeu uma 
oportunidade de dar sequência aos estudos, que tinham ficado de lado por 
mais de uma década. “Fui pai cedo e precisei me dedicar ao sustento da minha 
família. Parei no quinto ano”, lembra Mayer. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Banco de Livros, uma iniciativa da FIERGS, por meio da Fundação 
Gaúcha dos Bancos Sociais, completa 10 anos de atividades durante a Feira 
do Livro de Porto Alegre, que ocorre entre 1º e 17 de novembro, na Praça da 
Alfândega. Nesta década, foram mais de 1,5 milhão de livros arrecadados e 
1,2 mil bibliotecas ou espaços de leitura no Estado contemplados com do-
ações. O atendimento também chega a presídios gaúchos, com 99 espaços 
criados e um número superior a 190 mil livros distribuídos.

Na edição da Feira de 2019, em 7 de novembro, o Banco de Livros, presidido 
por Waldir da Silveira, lançará o IV Volume do Vozes de um Tempo,  escrito 
pelos apenados do sistema prisional do Rio Grande do Sul. No ano passado, 
na obra “Vozes, pincéis e dobras”, os autores foram internos da Fundação de 
Atendimento Socioeducativo (Fase).

No mesmo dia ocorre, no Hospital Conceição, em Porto Alegre, o início do 
projeto Biblioterapia – Leitura para amenizar a dor do corpo, com voluntários 
dentro do hospital. Postos de saúde do município também já receberam 16 
espaços de leitura.

Na Feira do Livro, doações poderão ser entregues no estande do banco 

na entrada da área infantil, em frente ao Memorial do Rio Grande do Sul, 
das 12h30min às 18h30min. As doações poderão também ser feitas nos 
estacionamentos da Safe Park de Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Caxias, 
Gramado, Lajeado e Passo Fundo ou ainda nas lojas da Redlar em todo o 
Estado. Mais informações sobre o Banco de Livros podem ser buscadas em 
balcaodeprojetos@bancossociais.org.br.

O presidente da FIERGS e do Sinmetal, Gilberto Porcello Petry, será o 
palestrante da reunião-almoço da Associação Comercial, Industrial, Serviços 
e Agropecuária de Marau (ACIM), na quinta-feira, 7 de novembro. Petry 
falará sobre o tema “Avanços e Perspectivas na Conjuntura Econômica 
Atual”, em evento no Novo Restaurante Romani (Av. Barão do  Rio Branco, 
681), das 12h30min às 14h30min.
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Destaques da pesquisa no Estado foram agraciados, na noite de quinta-
-feira (31), na nona edição do Prêmio Pesquisador Gaúcho, da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vincu-
lada à Secretaria de Inovação Ciência e Tecnologia. A cerimônia ocorreu 
no Salão de Convenções da FIERGS, que apoiou o evento por meio do 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). O vice-presidente regional do Centro das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS), Walter Lídio Nunes 
(foto), entregou o prêmio Pesquisador na Indústria a Paulo Roberto Walter 
Ferreira (Bio Supply); e o superintendente geral do Sistema FIERGS/CIERGS, 
Carlos Zuanazzi, o Jovem Pesquisador a Samanta da Silva Gündel (UFN). 
Foram contemplados 13 pesquisadores em 12 categorias.
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mailto:unicom%40fiergs.org.br?subject=Contato%20com%20Unicom
http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
https://www.youtube.com/tvfiergs
https://www.flickr.com/photos/fiergs_ciergs/albums
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
https://medium.com/sistema-fiergs
https://www.fiergs.org.br/noticia/pesquisa-da-fiergs-revela-que-investimento-da-industria-gaucha-foi-inferior-ao-planejado
https://www.fiergs.org.br/noticia/mesmo-em-queda-juros-altos-limitam-creditos-para-empresas
https://www.fiergs.org.br/noticia/presidente-do-sinduscon-rs-preve-recuperacao-do-setor-em-2020
https://youtu.be/PTlemwq4fME
https://www.fiergs.org.br/noticia/como-empresas-devem-se-adequar-nova-nr-12
https://www.fiergs.org.br/noticia/senai-abre-suas-portas-comunidade-0
https://www.fiergs.org.br/noticia/futuro-do-pais-passa-por-reducao-de-juros-para-empresas-e-mais-reformas-diz-fiergs
https://www.fiergs.org.br/noticia/fiergs-debate-oportunidades-que-surgirao-com-o-acordo-mercosul-uniao-europeia
https://www.fiergs.org.br/noticia/workshop-discute-nanotecnologia-para-industria
https://www.fiergs.org.br/noticia/iel-aborda-o-papel-do-lider-na-transformacao-digital-0
https://www.fiergs.org.br/noticia/eventos-do-sesi-valorizam-relacoes-interpessoais
https://www.fiergs.org.br/noticia/senai-rs-abre-inscricoes-para-cursos-tecnicos
https://www.fiergs.org.br/noticia/aluno-da-eja-do-sesi-homenageia-colegas-em-corrida

