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Confiança do empresário industrial gaúcho 
continua em expansão

Estão abertas as matrículas para cursos técnicos do Senai

Eficiência e resiliência para superar crises

Smart Gel

Inscrições para Encontro de Negócios
Internacional da Mercopar vão até 9 de outubro

Grupo gaúcho fará investimento de 
R$ 75 milhões no Estado

FIERGS manifesta posição sobre a
desistência da Reforma Tributária estadual 

África do Sul tem compromisso 
de aprofundar negócios com o RS

Embaixador e presidente da FIERGS debatem a
relação econômica e comercial entre Brasil e Chile

Decreto que viabiliza a retomada dos eventos
no RS ainda precisa de adequações

Sesi lança último desafio do 
Setembro Amarelo

Lançada segunda chamada para o Programa Rota 2030
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Composto pela avaliação das condições atuais e pelas expectativas em relação 
à economia brasileira e às empresas, o Índice de Confiança do Empresário Indus-
trial (ICEI-RS), divulgado nessa segunda-feira (21) pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), aumentou em setembro pelo quarto 
mês consecutivo. Chegou a 65,2 pontos, 8,5 acima de agosto, se distancia em 
33,2 pontos do mínimo histórico de maio passado e fica a apenas 1,7 de fevereiro, 
patamar imediatamente anterior à pandemia. “O retorno gradual das atividades 
econômicas e a flexibilização das medidas de isolamento social no país explicam 
em parte o resultado do ICEI. Mas convém ressaltar que ele reflete também o 
cenário muito deteriorado dos meses anteriores, fato corroborado pelos níveis 
dos indicadores de atividade industrial, ainda distantes do período pré-pandemia 
no Estado”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está prepa-
rado para o retorno às aulas nos municípios em que a legislação permite, 
respeitando todos os protocolos de higiene estabelecidos pelos órgãos 
públicos, oferecendo 1.430 vagas em dez cidades do Estado.  “Para ga-
rantir o retorno com total segurança, o Senai investiu em procedimentos 
e protocolos rígidos de higiene e de distanciamento”, ressalta do diretor-
-regional do Senai-RS, Carlos Trein. A fim de bem atender seus alunos, o 
portfólio foi adaptado para o momento com 13 títulos na modalidade 
presencial e cinco títulos na modalidade semipresencial. 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.  O início das aulas depende do calendário estipulado pelos órgãos 
públicos. Mais informações site www.cursostecnicossenairs.com.br ou 
pelo telefone 0800 518555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), realiza o Encontro de Negócios Internacional da Mercopar 2020. Será uma roda-
da virtual, com oportunidade para acesso ao mercado internacional, entre os dias 17 e 19 de novembro, dentro da Feira de Inovação Industrial, que 
ocorrerá em Caxias do Sul seguindo rígidas medidas de segurança sanitária. As inscrições para o Encontro vão até 9 de outubro e são limitadas, pelo 
link bit.ly/ENI_Mercopar_2020.

Alguns dos setores contemplados nessa rodada de negócios serão eletroeletrônica, automatização, serviços industriais, energia e meio ambiente e 
plástico. A parceria para o Encontro de Negócios é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Apex-Brasil, com apoio do Sebrae-RS. Informações: 
(51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br.

As Diretorias da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS) manifestam posição sobre a desistência da  
Reforma Tributária estadual. Segundo nota oficial divulgada nessa quarta-feira (23), a decisão de retirar a proposta de Reforma Tributária foi tomada por 
uma avaliação política do Governo do Estado. ”Na manifestação pública que a FIERGS fez no último dia 11, posicionamos claramente que a proposta trazia 
pontos positivos e negativos. Portanto, cabia negociar as correções e aprimoramentos, o que foi feito pelos Sindicatos Industriais, com o apoio técnico da 
FIERGS, tendo a receptividade da Secretaria da Fazenda a várias alterações sugeridas”, diz a nota oficial. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, e o cônsul-geral da África do Sul 
no Brasil, Malose Mogale, realizaram uma reunião virtual na segunda-feira (21). Mogale 
reiterou o compromisso de consolidar e aprofundar os negócios já existentes entre 
o país e o Rio Grande do Sul, ampliando o comércio e os investimentos, entre eles 
acordos de cooperação técnica e comercial no setor do agronegócio. O cônsul des-
tacou que a África do Sul continua como importante porta de entrada para empresas 
brasileiras no continente. Gilberto Porcello Petry disse entender como oportuna a 
realização de uma missão técnica e comercial ao país africano em 2021, e para isso 
a FIERGS e o consulado realizam levantamento para identificar setores com maior 
potencial e interesse para concretizar essa iniciativa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Relação Comercial Chile – Brasil será tema de debate virtual, na próxima terça-feira 
(29), às 16h, entre o embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schmidt; e o presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. O evento incluirá o cenário bilateral e a relação polí-
tica, econômica e comercial entre os dois países, além dos ganhos que ocorrerão após 
a ratificação do acordo de livre comércio entre Brasil e Chile. A diretora comercial do 
ProChile, instituição vinculada ao Ministério de Relações Exteriores chileno encarregada 
de promover a internacionalização de empresas com potencial exportador, Maria Julia 
Riquelme, também participará.

Juntamente com Maria Julia estará a representante comercial do ProChile Belo 
Horizonte, Fernanda Franco, e executivos que apresentarão os cases de três empre-
sas com negócios nos dois países: o diretor de relações institucionais, comunicação 
e sustentabilidade da CMPC, Daniel Ramos; o coordenador comercial e de mercado 
externo da Marcopolo, Vinicius Renê Tregonsin; e a gerente de exportações da TN 
Coopers, Soledad Sánchez.

O acesso aos participantes se dará pelo link bit.ly/ChileRS.

Depois de mais de seis meses de incertezas, os eventos corporativos e 
feiras comerciais foram liberados para serem realizados com a formalização 
do decreto Estadual 55.494 e a Portaria SES Nº 617, de 21 de setembro de 
2020. Entretanto, o documento editado coloca algumas restrições que 
podem inviabilizar a realização de eventos no Estado. Dentre as principais 
medidas restritivas que precisam ser adequadas estão o teto de ocupação 
com capacidade máxima de 300 pessoas entre público e trabalhadores e 
o cancelamento do evento caso haja uma alteração de bandeira.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) por meio do Centro de Inovação 
Sesi em Fatores Psicossociais (CISFPS), lançou nesta quinta-feira (24) o 
último desafio do Setembro Amarelo, mês que se celebra mundialmente 
a prevenção ao suicídio. O movimento do Sesi, Saúde Mental é... Valorizar a 
Vida, tem o desafio Seja Grato, com o objetivo de trabalhar a importância de 
ser agradecido e incentivar o exercício da gratidão. A intenção é convidar as 
pessoas a escreverem ao que e a quem elas são gratas. E, se for o caso, enca-
minhar o registro para a pessoa que foi lembrada. O Sesi também convida 
as empresas a entrarem no movimento e incentivarem seus funcionários 
a participar dos desafios nas redes, postando com os  #setembroamarelo, 
#ValorizarAVida; #SESI, #SaúdeMental; #FatoresPsicossociais.

Estão abertas as inscrições para a segunda chamada do Programa Rota 
2030, com a previsão de 150 atendimentos de manufatura enxuta e digita-
lização (categoria hands on) em todo o País, com consultorias gratuitas para 
a empresa (100% subsidiadas) e garantia de aumento da produtividade de, 
no mínimo, 10%. Na primeira chamada, fechada com dois ciclos, com 100 
atendimentos no Brasil, o Senai-RS foi contemplado com 16 atendimentos, 
realizados pelos Institutos do Senai (ISI Metalmecânico de São Leopoldo, IST 
Calçado e Logística Industrial – Novo Hamburgo, IST Madeira e Mobiliário 
– Bento Gonçalves e IST Mecatrônica – Caxias do Sul). Inscrições em por-
taldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para-a-industria/
categorias/rota-2030-produtividade-e-digitalizacao/.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros recebeu a 
doação de dois produtos desenvolvidos pela Indústria Visual, chamado 
Smart Gel. Trata-se de um dispenser inteligente de álcool gel, acionado 
por um pedal, que possibilita a higiene das mãos sem tocar em nada.  
A empresa atuava em soluções de comunicação visual, mas durante a 
pandemia, ao identificar oportunidades, buscou o desenvolvimento de 
novos produtos, incrementando o portfólio.

AGENDA

LGPD
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) será tema de um debate on-line realizado pela FIERGS, em 1º de outubro, das 16h às 18h. O evento gratuito 
é uma promoção do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), Unidade de Desenvolvimento Sindical da FIERGS (Unisind), Conselho da Pequena e 
Média Indústria (Copemi) e Conselho de Futuras Lideranças (Conlider) da entidade. O objetivo é o de sanar dúvidas e proporcionar mais informações 
sobre o tema. Informações: https://lgpdcomosepreparar.eventize.com.br/?preview. Acompanhe a transmissão ao vivo pelas redes sociais da FIERGS 
por meio do Youtube, Facebook e Twitter. Não é necessário inscrição.

Eficiência e resiliência foram apontados pelo  especialista na gestão de programas de 
transformação, desenvolvimento estratégico e reestruturação de negócios,  Luiz Vieira, como 
fundamentais para superar o impacto da Covid-19 nas empresas.  Ele foi o palestrante do se-
gundo webinar da série d o Programa Educação Executiva - O Impacto da Covid19 na cadeia 
de suprimentos e preparação para novas demandas, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL-RS), em parceria com a Insper, na quinta-feira.  Com mais de 20 anos de experiência em 
setores como automotivo, indústrias de base, infraestrutura e operadores logísticos, agronegócio 
e produtos de consumo, na América Latina, Vieira destacou que ainda há muita instabilidade, 
já que a pandemia ainda não terminou. “Temos que dar continuidade aos negócios com toda 
a instabilidade. Para isso, a primeira coisa a fazer é definir diretrizes e prioridades”, ressaltou. 
Avaliar fornecedores, níveis de estoque, novas rotas e modais e riscos financeiros são funda-
mentais. Priorizar o cliente e estabelecer parcerias para se alcançar objetivos também estão 
entre as medidas que devem ser pensadas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Grupo Herval anunciou nessa sexta-feira (25) a ampliação da área 
de sua fábrica em Dois Irmãos. A expansão de 54 mil metros quadra-
dos terá um investimento de R$ 75 milhões. O protocolo de intenções 
foi assinado por meio de videoconferência pelo presidente do grupo 
e vice-presidente do CIERGS, José Agnelo Seger, o governador do 

Estado, Eduardo Leite, e o secretário de desenvolvimento econômico 
e turismo, Rodrigo Lorenzoni, e foi acompanhada pelo presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry. Com 7 mil funcionários, o Grupo Her-
val foi fundado há 60 anos e as 20 marcas de suas empresas incluem 
indústria, comércio e serviços.
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