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FIERGS prevê que recuperação
econômica continua em 2020

Sindicatos industriais analisam 2019 e
debatem projetos para o próximo ano

Tecnologias da Indústria 4.0 aumentam, em média, 
22% a produtividade em pequenas e médias empresas

Contrato Verde e Amarelo é tema de reunião
com secretário de Previdência e Trabalho

Indústria gaúcha e embaixadores da União Europeia 
buscam consolidar parceria com o Mercosul

Edital Gaúcho de Inovação 
para Indústria tem 
22 ideias aprovadas

Diretorias prestam homenagem 
aos medalhistas da Escola Sesi

Viva Bem, Faça Melhor encerra com evento de Porto Alegre

Torneio de Robótica 
ocorre nesta semana

Orquestra de Gravataí 
comemora dez anos 
com show gratuito

Como se aproximar do mercado americano
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AGENDA

O Estado terá um crescimento de PIB de 2,6% em 2019, superior ao do 
País (aumentará 1,1%), mas que será reduzido para 1,8% no próximo ano, 
prevê a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
que apresentou, nesta terça-feira (3), o seu Balanço 2019 e Perspectivas 
2020. “O ano de 2019 foi de o Brasil começar a arrumar a casa, esperava-
-se mais rapidamente, mas não foi porque em uma democracia sempre 
se depende do parlamento, que anda mais devagar do que a economia”, 
disse o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, ressaltando que em 
2020 o Produto Interno Bruto Brasileiro deverá chegar a 2%, de acordo 
com a estimativa da entidade. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Com a presença de 62 representantes de sindicatos filiados à FIERGS, 
foi realizado o Encontro Sindical 2019, no Espaço Compet da entidade, 
que tratou de assuntos de interesses comuns a diferentes setores. O Con-
selho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase) relatou as iniciativas, 
serviços e os atendimentos realizados ao longo do ano, além das ações 
do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA). O presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, destacou o valor dos sindicatos indus-
triais, que em seu mandato ganharam apoio importante na FIERGS com 
a criação do Conase, coordenado pelo vice-presidente Gilberto Ribeiro. 
Petry abordou também o atual contexto e enfatizou a necessidade de os 
sindicatos buscarem diferentes alternativas de fonte de receita a fim de 
poderem se sustentar, após a contribuição sindical se tornar facultativa.

O Encontro, realizado na segunda-feira (2), teve ainda apresentações de 
boas práticas sindicais, do Mapa de Oportunidades da FIERGS no Mercado 
Internacional, do IEL-RS e do portfólio de produtos, serviços e atendimen-
tos do Sesi e do Senai, além de antecipar algumas das oportunidades que 
surgirão a partir do próximo ano.

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

A missão anual dos embaixadores dos Estados Membros da União 
Europeia no Brasil começou seu roteiro pelo Estado, na quinta-feira (5), em 
um encontro com industriais gaúchos na sede da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). “Muito da tradição deste Estado e 
a sua cultura empreendedora foram herdadas da Europa, pelas migrações 
que se deram ao longo da história rio-grandense. Aprendemos, assim, 
desde cedo, a conhecer e reconhecer as potencialidades e a capacitação 
das economias representadas pelos embaixadores que hoje nos visitam”, 
disse o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em sua saudação 
na abertura do evento “Acordo Mercosul-UE – desafios e oportunidades”.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sebrae, 
Sesi, Senai, IEL e FIERGS, com apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e 
Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, teve 22 ideias aprovadas no 
primeiro ciclo, encerrado no final de novembro. Foram 73 intenções ins-
critas no total. O edital busca promover a cultura da inovação e aumentar 
a competitividade da indústria gaúcha, disponibilizando entre R$120 mil 
e R$ 480 mil.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os alunos da Escola Sesi de Ensino Médio de Gravataí, que disputaram 
a Olimpíada Mundial de Matemática, na China, e a professora Guiomar 
de Souza foram homenageados durante a Reunião de Diretorias FIERGS/
CIERGS, na última terça-feira (3). Dos seis participantes, três trouxeram 
medalhas – duas de prata e uma de bronze, em uma competição que 
envolveu 1.050 estudantes de Austrália, Brasil, Bulgária, China, Filipinas e 
Malásia. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grand 
do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, destacou a satisfação da FIERGS em 
proporcionar aos filhos dos trabalhadores da indústria a oportunidade de 
crescimento pessoal, parabenizando os jovens pelo desempenho.

A Orla do Guaíba, em Porto Alegre, foi palco da edição de encerramento 
da campanha Viva Bem, Faça Melhor Sesi. O evento 100% gratuito para 
a comunidade ofereceu diversas atividades na capital gaúcha, incluindo 
shows de dança, música e mágica, Escola de Chimarrão, atividades de 
Promoção da Saúde do Sesi-RS, incluindo aulão de ritmos, muay thai, 
funcional, pilates e atividades esportivas promovidas pelo Grêmio Náutico 
União. Também ocorreram oficinas com a Emater, visitação à viatura dos 
Bombeiros e orientações. Para as crianças, Ônibus Brincalhão, Brinquedos 
Adaptados, Hora do Conto, atividades com os escoteiros, escolinha de 
trânsito com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), oficinas 
de slime, slackline, de brinquedos de sucata, entre outras.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

A estrutura da Escola Sesi de Ensino Médio de São Leopoldo será 
o palco dos Torneios de Robótica First Lego League no Rio Grande do 
Sul. Batizada de City Shaper, essa edição dá aos estudantes o poder 
de ajudar a construir cidades cada vez melhores. Neste ano, cada 
competidor é parte fundamental de uma comunidade em pleno 
desenvolvimento. Para que seja possível crescer de forma inteligente, 
é necessário planejamento e criatividade. O torneio regional Sesi-
-RS, entre equipes da instituição, ocorre em 11 e 12 de dezembro.  A 
competição para equipes de garagem e de escolas de rede pública 
e privada, será em 13 e 14 de dezembro.

A Orquestra Sesi de Gravataí comemora seu aniversário de dez anos com o 
show Musicando. O espetáculo tem entrada franca e ocorre no Teatro do Sesi 
(Av. Assis Brasil, 8787), na terça-feira (10), às 20h – basta chegar, não é necessá-
rio retirar ingressos.  A orquestra é formada por 28 integrantes entre sete e 20 
anos e preparou um repertório que inclui Hotel California e Trem Bala – nessa 
também com a participação das crianças do programa Sesi de Iniciação às 
Artes. A orquestra tem regência dos Maestros Carlos Caetano dos Santos e 
Tiago Rafael de Souza. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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.
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Melhores Práticas para o Sucesso no Varejo Americano foi o tema do 
seminário realizado pela FIERGS, por meio do CIN-RS, e a Apex Brasil. Na 
última quarta-feira (4), representantes de empresas gaúchas interessadas 
em realizar negócios com os Estados Unidos receberam informações sobre 
os caminhos a serem tomados antes de começarem a vender para o país 
com o maior mercado consumidor do mundo.  “É uma economia de US$ 
22 trilhões aberta a empresas estrangeiras”, destacou o especialista em 
investimentos do Select USA, programa do Departamento de Comércio 
dos Estados Unidos que estimula e facilita investimentos de empresas, 
Andre Leal.

Segundo Timothy Bush, representante da Efficient Colaborative Retail 
Marketing (ECRM), agência de marketing de varejo composta por especia-
listas que aproximam negociadores em diferentes regiões do mundo, os 
compradores americanos são exigentes e o empresário brasileiro precisa 
ter isso bem em mente se quiser conquistar aquele mercado. “Duas carac-
terísticas são necessárias para ajudar uma empresa a decolar nos Estados 
Unidos: excelência logística para cumprir prazos e qualidade do produto”, 
destacou Bush. O gerente de operações da Apex Brasil, Fernando Spohr, 
também ressaltou o fato de o mercado americano ser bastante aberto 
para “qualquer empresa, mas é preciso trabalhar”.Fo
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Grand Prix do Senai Lajeado mobiliza mais de 400 alunos

Crescendo com Arte propõe reflexões sobre o Natal

Último Sesi com Cienci@ de 2019 leva experimentos a Marau

O Senai Lajeado realizou na última semana do 2º Grand Prix Interno 
Senai de Inovação com objetivo de trabalhar criando formas diferentes de 
pensar sobre um problema e se divertir fazendo isso. Os desafios apresen-
tados para os alunos foram de empresas reais e locais, que participarão 
do Desafio Senai de Projetos Integradores 2020.

Participaram das atividades 405 alunos dos cursos de assistente ad-
ministrativo, operador de processos logísticos, mecânico de manutenção, 
desenhista mecânico, eletricista industrial, eletricista predial e eletrônico 
industrial.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Qual seria o seu desejo de Natal que não fosse material? O espetáculo 
Zbura: Campeões do Mundo Patinam o Natal, que reúne alguns dos melhores 
patinadores do mundo, propõe essa reflexão aos espectadores. O show foi 
apresentado no Teatro do Sesi, na tarde desta quarta-feira (4), no projeto 
Crescendo com Arte. “Eu pediria que as pessoas tivessem mais respeito 
pelas outras e que não houvesse racismo”, sonha Sabrina Cardoso Madruga, 
13 anos, aluna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora 
do Carmo, de Porto Alegre. Ela é uma dos mais de 1 mil estudantes de 12 
instituições de ensino gaúchas, que cantaram e aplaudiram as acrobacias 
e danças. “Proporcionar o acesso à cultura, em um teatro como esse, para 
crianças que talvez nunca tivessem uma oportunidade, é uma iniciativa que 
precisa ser comemorada”, avalia Iaraci Silva, professora da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, também da capital.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

A última edição do Sesi com Ciênci@ de 2019 ocorreu na cidade Marau 
entre 3 e 5 de dezembro e reuniu quase 6.000 pessoas da rede escolar 
e da comunidade. O evento também recebeu visitantes de Casca, Nova 
Alvorada, Camargo, Gentil e Vila Maria. Mais uma vez, o Serviço Social da 
Indústria (Sesi-RS) levou experimentos do Museu Itinerante de Ciência 
e Tecnologia da PUCRS ao interior do Estado. A ideia é proporcionar a 
estudantes momentos de integração com ciência, tecnologia e cultura, 
visando à conexão da teoria vista em sala de aula com vivências criativas, 
lúdicas e interativas, que ajudem a disseminar o gosto por esses temas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, Bruno Bianco Leal, se reuniu, na sexta-feira (6), 
com conselheiros do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da 
FIERGS. A reunião tratou da Medida Provisória n° 905/2019, que institui 
o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. O coordenador do Contrab, 
Thômaz Nunnenkamp, entregou para Leal as proposições do Conselho 
e comentou que as medidas lançadas pelo governo federal no Programa 
foram desenhadas de maneira a não privilegiar setores produtivos, mas 
sim a parcela jovem da população que enfrenta mais dificuldade para 
ingressar no mercado formal de trabalho.

As tecnologias digitais da Indústria 4.0 permitem aumentar, em média, 
22% da produtividade de micro, pequenas e médias empresas. O resultado 
foi obtido no programa-piloto Indústria Mais Avançada, executado pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) com 43 empresas 
de 24 estados, sendo que duas dessas empresas são do Rio Grande do 
Sul. O Programa Indústria mais Avançada é o primeiro a testar no Brasil, 
em todas suas regiões, o impacto na produção do uso de ferramentas da 
indústria 4.0 de baixo custo, como sensoriamento, computação em nuvem 
e internet das coisas (IoT).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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