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Com um salto no indicador de produção, a Sondagem Industrial divul-
gada na quinta-feira (28 de novembro) pela Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), passou de 48 pontos, em setembro, 
para 57,4, em outubro, mais de quatro pontos acima da média histórica 
do mês. “O crescimento da produção no mês é, em parte, explicado pela 
sazonalidade, mas o resultado de outubro deste ano mostra que ele foi 
mais intenso e disseminado que o normal. O mês de outubro tende a ser 
uma época de aumento da produção devido ao final de ano. Em termos de 
expectativas, os industriais gaúchos consultados mostraram maior intenção 
de investir e projetam retomar as contratações”, explica o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry. Essa diferença entre setembro e outubro 
também se explica, em parte, pelo fato do décimo mês de 2019 ter três 
dias úteis a mais do que o anterior, 23 contra 20.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

COMÉRCIO EXTERIOR
As próximas capacitações em Comércio Exterior do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) da FIERGS são as seguintes: Oficina de Inteligência 
Comercial, dia 4 de dezembro, em Caxias do Sul; e 5 de dezembro, em Porto Alegre. Informações: (51) 3347-8675, ramal 8862, ou cin@fiergs.org.br.

INTERNACIONALIZAÇÃO
No dia 5 de dezembro, o Centro Internacional de Negócios da FIERGS oferecerá uma oficina que irá ajudar as empresas a desenvolver ou aprimorar os 
processos internos de inteligência comercial voltados para internacionalização. No primeiro módulo, focado em Seleção de Mercados Internacionais, os 
instrutores irão apresentar algumas ferramentas gratuitas que permitem coletar dados de importação, exportação e alíquotas do imposto de importação 
de qualquer produto em qualquer país. No segundo módulo, os participantes irão aprender a analisar e apresentar os dados coletados através da 
elaboração de dashboards em Microsoft Excel, além de conhecer outras fontes de dados secundários utilizadas pela equipe de Inteligência Comercial 
da FIERGS em seus estudos de mercado. Informações e inscrições: (51)3347-8675 ou email cin@fiergs.org.br.

FEIRA EUROPAIN
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) e IEL-RS, juntamente com o Sindipan-RS, realiza uma missão à Feira Europain, que 
ocorre entre 9 e 18 de janeiro de 2020, em Paris. A feira apresenta as grandes tendências europeias na Panificação e terá três áreas de exposição: 
Produção, Vendas e Gerenciamento Informações: (51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br. As inscrições vão até esta segunda-feira, 2 de dezembro.

QUALIDADE E METROLOGIA
O Senai-RS, juntamente com a Rede Metrológica do RS, promove de 27 a 29 de maio de 2020 o Fórum Nacional de Qualidade e Metrologia. O evento, 
composto por palestras e minicursos, será realizado na Fundação Casa das Artes e no Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, em Bento 
Gonçalves.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, apresenta 
em entrevista coletiva nesta terça-feira (3), o Balanço 2019 e 
Perspectivas 2020 para as economias do Brasil e do Rio Grande 
do Sul. Será às 11h, no Plenário Mercosul, na sede da entidade, 
na Av. Assis Brasil, 8787. 
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Três estudantes gaúchos que participaram da olimpíada mundial de Mate-
mática, a World Mathematics Team Championship, em Pequim, retornaram da 
China, na última terça-feira (26 de novembro), com três medalhas na bagagem. 
Os alunos da Escola Sesi de Ensino Médio Albino Marques Gomes, de Gravataí, 
Luís Gabriel Figueiredo Gomes, do primeiro ano; e Arthur Matias Graeff, do 
segundo, conquistaram medalha de prata. Amanda Petter, do terceiro, ficou 
com medalha de bronze na 10ª edição da competição.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Preparar os líderes para a transformação digital. Este é o objetivo do curso 
promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEl-RS), Transformação Digital na Prática: 
O Mindset do Líder. “As últimas pesquisas demonstram que as experiências que 
dão mais certo na transformação são das empresas que colocaram o foco na 
qualificação dos líderes e na criação da nova cultura que permita essa mudança”, 
explica Paula Traldi, do Insper, que conduziu o curso de Educação Executiva nos 
dias 27 e 28 de novembro. Ela fundou em 2015 a Blossom Consulting, depois 
de 27 anos de experiência como executiva na Ford, Unilever, Novartis, Abril e 
Pátria Investimentos. Além de lecionar no Insper em cursos de Educação Exe-
cutiva, tem vários projetos de diagnóstico da prontidão para transformação 
digital e gestão de mudança.  

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Na última quinta-feira (28), o Serviço Brasileiro de Resposta Técnica 
completou 15 anos. O SBRT é um serviço de informação tecnológica 
formado por uma rede de universidades, centros de pesquisa e de 
inovação. Foi nucleado pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia e 
lançado ao público em 2004 para fornecer, gratuitamente, informações 
tecnológicas sob medida para apoiar a melhoria de produtos e pro-
cessos das micro e pequenas empresas e empreendedores individuais.

A Rede SBRT é composta por nove instituições que realizam os 
atendimentos aos empresários, o Senai-RS, Senai-AM, IEL-BA, IEL-
-MG, Redetec, Tecpar, UnB/CDT, Unesp e USP, e por duas instituições 

de apoio, o MCTIC e IBICT. Conta ainda com parcerias históricas do 
CNPq e Sebrae. No site do SBRT (www.respostatecnica.org.br), o inte-
ressado pode obter informações dos mais diversos segmentos. Quer 
saber como produzir material de limpeza e higiene pessoal? No SBRT 
tem. Como produzir brindes, temperos, polpa de fruta congelada?  
No SBRT tem.

O banco de dados do SBRT possui quase 34 mil respostas e dossiês 
técnicos. Esse acervo de documentos é resultado de cerca de 66 mil 
perguntas realizadas pelos usuários da plataforma com mais de um 
milhão de acessos diretos aos seus conteúdos desde a sua criação.
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) recebeu o Troféu 
de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa na categoria Instituições 
de Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Profissionalizante, em cerimônia 
realizada dia 27 de novembro, no Teatro Dante Barone. Nesta edição, o prêmio 
conferiu às instituições a distinção pela sua atuação social e de preservação 
do meio ambiente. O Senai-RS, que recebeu o troféu pela sexta vez, atua há 
77 anos na capacitação de profissionais e no aperfeiçoamento de produtos e 
processos das indústrias por meio de cursos e serviços técnicos e tecnológicos, 
na modalidade de ensino presencial e à distância, sendo o maior complexo de 
Educação Profissional da América Latina. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO
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Sesi com Ciênci@ reúne estudantes em Frederico Westphalen
Mais uma edição do Sesi com Ciênci@ ocorreu, dessa vez, em Frede-

rico Westphalen.  A iniciativa do Serviço Social da Indústria leva o Museu 
Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUCRS a diversas cidades do Rio 
Grande do Sul e reuniu, na última semana, quase cinco mil pessoas, espe-
cialmente estudantes, de 13 cidades da região. Eles vivenciaram os mais de 
40 experimentos científicos disponíveis, incluindo o giroscópio humano, 
que simula movimentos de um astronauta no espaço. Foram três dias que 
também incluíram atividades como cinema 3D sobre o corpo humano, 
avaliação física e orientação nutricional, em parceria com a Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), e contação de 
histórias pela equipe de bibliotecárias do Sesi. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al

Instituto Senai de Inovação em Engenharia 
de Polímeros recebe prêmio da ANP

O projeto Annelida – Unidade Robótica Remotamente Controlada para 
Quebra de Hidratos e Remoção de Parafinas sem Sonda em Dutos Rígidos 
e em Linhas Flexíveis não Pigáveis, uma parceria do Senai, por meio dos 
Institutos de Inovação em Engenharia de Polímeros (RS) e Sistemas Em-
barcados (SC), USP (ICMC) e Ufrgs (Lameccm e Instituto de Informática), 
com a Petrobras,  recebeu o prêmio como finalista na Categoria I do Prêmio 
ANP de Inovação Tecnológica. A cerimônia de premiação foi realizada na 
tarde de ontem (28), no Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro.  O robô Anne-
lida é inserido na linha a partir da plataforma, se desloca até a obstrução 
utilizando um mecanismo peristáltico com sistema de autotravamento, 
realiza a remoção do hidrato ou parafina por meio de uma reação local 
controlada de aquecimento, retorna para a plataforma e é recolhido.  O 
serviço possibilita economia no custo de uso de sondas e de bilhões na 
redução do lucro cessante.

O desenvolvimento do projeto possibilitou a criação de 14 tecnologias 
para diferentes funcionalidades como sistemas de aquecimento, senso-
riamento, e outros.Fo
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