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Indústria do RS começa o ano em ritmo mais intenso

Senai-RS participa da 
44ª Fimec com várias atrações

Inscrições para Feira de Hannover
são prorrogadas até 18 de março

Fórum Nacional de Qualidade e Metrologia debate novo 
marco regulatório de produtos fabricados no País

Evento terá três arenas para debater saúde e 
segurança no contexto trabalho do futuro

Sesi-RS inicia campanha de vacinação contra a gripe 2020
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Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

A indústria gaúcha começa 2020 em ritmo mais intenso, com cresci-
mento na produção (53,2 pontos) e no emprego (53,5) na comparação 
com dezembro do ano passado, quando foram de 42,4 e 48,8 pontos, 
respectivamente. É o que revela a Sondagem Industrial do RS, divulgada 
nessa quinta-feira (27) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS). “O empresário gaúcho mostra disposição para 
investir, mas também tem a expectativa da continuidade das aprovações 
das reformas necessárias para o País, especialmente a Tributária”, diz o 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) estará na 
44ª edição da Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Com-
ponentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes (Fimec), 
que será realizada de 10 a 12 de março, na Fenac, em Novo Hamburgo. 
Além da Fábrica Conceito, que terá a participação de 56 alunos do curso 
de Aprendizagem Confeccionador de Calçados, do Instituto Senai de 
Tecnologia (IST) em Calçado e Logística Industrial, de Novo Hamburgo, 
haverá um espaço para apresentar as novidades dos institutos Senai de 
Inovação e Tecnologia. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
Será em 24 de março, na FIERGS, às 13h, o Seminário Negociações Coletivas, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul, por meio dos Conselhos de Relações do Trabalho (Contrab) e de Articulação Sindical e Empresarial (Conase) da entidade. Na pauta estarão 
Orientações Gerais para as Negociações 2020, a Reforma Sindical e o Futuro da Unicidade, entre outros temas. O Seminário busca impulsionar a 
preparação de empresas e profissionais para que as negociações coletivas sirvam como instrumento de adequações e flexibilidade no trabalho, de 
redução de conflitos, aumento de produtividade e alcance de competitividade. Informações: (51) 3347-8632.

CAPACITAÇÕES
As capacitações “Exportação Primeiros Passos” e “Importação Primeiros Passos”, realizadas pela FIERGS, ocorrerão a partir de março. A primeira no dia 11,  
das 13h30min às 17h30min, e a segunda, no dia 25, no mesmo horário. Informações e inscrições podem ser buscadas em http://bit.ly/Export2020 
(exportações) e http://bit.ly/import2020 (importações). Também a Oficina de Inteligência Comercial – Seleção de Mercados Internacionais será 
realizada em 18 de março, das 9h30min às 16h30min. Informações e Inscrições: http://bit.ly/oficinaI18032020.

O novo marco regulatório de produtos fabricados no Brasil será o 
principal tema do Fórum Nacional de Qualidade e Metrologia - Na Rota 
da Indústria 4.0, que será realizado dos dias 27 a 29 de maio, em Bento 
Gonçalves. Promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Rede Metrológica RS, o evento 
terá painéis sobre indústria, inovação, qualidade e metrologia nos dois 
primeiros dias, na Fundação Casa das Artes. No dia 29, haverá minicursos, no 
Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, também na cidade.  

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Um evento para refletir e debater os avanços e os desafios na era da 
transformação digital, com foco na inovação em saúde e segurança no 
contexto do trabalho do futuro. Essa é a proposta do Conecta Saúde Sesi, 
que reunirá nomes nacionais e internacionais referência em suas áreas de 
atuação na FIERGS, nos dias 6 e 7 de maio.  O encontro terá dois momentos. 
No primeiro dia, será uma oportunidade de ampliar conhecimentos na 
pauta da Saúde Suplementar, por meio de um painel com especialistas no 
tema, um encontro com profissionais da área e a apresentação de cases 
de indústrias que compõem o Grupo de Trabalho das Indústrias sobre 
Saúde Suplementar (GTSS). Esse grupo é formado por mais de 70 empresas 
e instituições brasileiras e coordenado pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e Sesi Nacional.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A campanha de vacinação contra a gripe 2020 do Serviço Social da 
Indústria (Sesi-RS) começa nesta quarta-feira (26). A adesão está disponível 
pelo link sesirs.org.br/campanhavacinacao e segue até 28 de março. O 
objetivo é promover a saúde e a qualidade de vida do trabalhador, redu-
zindo o afastamento e contribuindo para o aumento da produtividade da 
indústria gaúcha.  A aplicação deverá ocorrer a partir da liberação pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As vacinas disponibi-
lizadas são a trivalente e a quadrivalente, seguindo recomendação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Anvisa. Além de proporcionar 
este atendimento in loco para as empresas, o Sesi oportuniza em suas 
salas de vacinação o atendimento para a comunidade em geral. Essas 
se localizam nas unidades de Canoas, Caxias do Sul, Montenegro, Porto 
Alegre, São Leopoldo, Santa Cruz e Santa Rosa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Ideias podem virar projetos no Edital Gaúcho 
de Inovação para Indústria

Formada pela EJA 
garante vaga na Universidade 
Federal de Pelotas

Comitiva da Suécia nos Bancos Sociais da FIERGS

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sebrae, 
Sesi, Senai, IEL e FIERGS, com apoio Secretaria de Inovação, Ciência e 
Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, está recebendo inscrições 
para o segundo ciclo até o dia 8 de março. No primeiro, encerrado em 
novembro, teve 22 aprovações. Foram 81 ideias inscritas 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 Bancos Sociais da FIERGS receberam, na quarta-feira (26), a visita de 
uma comitiva do Rotary Internacional, da Suécia, que conheceu os trabalhos 
desenvolvidos pelos Bancos Sociais, que seguem uma metodologia própria, 
voltada ao conceito de economia circular. Os visitantes foram recebidos 
pelo diretor dos Bancos Sociais, Paulo Renê Bernhard; e os diretores do 
Banco de Alimentos de Porto Alegre, Francisco Oderich e Denise Zaffari, 
que mostraram as instalações dos Bancos Sociais. Eles também realizaram 
palestras sobre os temas: economia circular, responsabilidade social e ali-
mentação e segurança alimentar. A Fundação dos Bancos Sociais da FIERGS 
oferece às comunidades carentes excedentes industriais dos mais variados 
segmentos, além de lhes proporcionar cursos de capacitação profissional 
e treinamentos. Além disso, introduz as “técnicas de gestão empresarial ao 
Terceiro Setor”, com mais de 800 entidades assistenciais em nosso Estado.

As inscrições para a Feira de Hannover, maior evento internacional para 
a tecnologia industrial, foram prorrogadas até 18 de março. Uma missão 
empresarial articulada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), por meio do Centro Internacional de Negócios 
(CIN), participará do evento, que ocorrerá entre 20 e 24 de abril. Este 
ano, a feira alemã apresenta aos participantes três tendências globais da 
transformação: customização, cadeia integrada de fornecimento e redu-
ção de emissões. Inscrições e mais informações podem ser buscadas em 
cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8675.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As inscrições para a Educação de Jovens e Adultos a distância do Sesi estão 
abertas. O curso é destinado a pessoas que não concluíram os estudos no tempo 
previsto, e engloba os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino 
Médio. Ela foi elaborada especialmente para os trabalhadores da indústria, 
também do setor da construção civil e os dependentes desses profissionais, com 
método flexível e adaptado à vida dessas pessoas e às necessidades do mundo 
do trabalho. O aluno acessa a plataforma à distância quando e onde quiser, e 
conta com os professores para tirar dúvidas e orientar os estudos. Nos últimos 
5 anos, mais de 42 mil alunos passaram pela EJA Sesi no Rio Grande do Sul.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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