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Chile vê possibilidade de incrementar a 
relação comercial com o setor industrial no RS

Matrículas para cursos técnicos do Senai

Segunda chamada para o Rota 2030

Ciclo de Capacitações 
em Branding

Ministro da Cidadania visita o Banco de Alimentos

Webinar aborda produtividade e eficiência

Produção e emprego estão em alta na indústria gaúcha

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

Empresas devem estar atentas à nova
Lei Geral de Proteção de Dados
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No ano passado, a corrente de comércio entre o Rio Grande do Sul e o Chile 
superou os US$ 655 milhões, uma elevação de 3,3% na comparação com 2018. 
Mesmo com este crescimento, o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
acredita na possibilidade de potencializar as oportunidades existentes para 
o incremento dos fluxos de comércio e investimentos, ratificando o Acordo 
Brasil-Chile, no fortalecimento das relações bilaterais e de investimento em 
integração logística. Foi o que Petry colocou como desafio ao participar de 
videoconferência, na terça-feira (29), com o embaixador do Chile no Brasil, 
Fernando Schmidt. Na ocasião, foram debatidas formas para colaborar com 
esse processo de reforço comercial entre as duas regiões. 

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 garantir 
o retorno com total segurança, o Senai investiu em procedimentos e proto-
colos 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 con-
tratar, conforme o Sistema de Acompanhamento de Egressos do Senai.  O 
início das aulas depende do calendário estipulado pelos órgãos públicos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Estão abertas as inscrições para a segunda chamada do Programa 
Rota 2030, com a previsão de 150 atendimentos de manufatura enxuta 
e digitalização (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).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Começou nessa sexta-feira (2) o Ciclo de Capacitações em Branding 
voltado para a Gestão Sindical, promovido pela FIERGS, por meio da Uni-
dade de Desenvolvimento Sindical (Unisind), o qual integra as ações do 
Programa de Desenvolvimento Sindical (Prosind). A capacitação ocorrerá 
em seis encontros semanais, às sextas-feiras, por meio de plataforma 
virtual e será ministrada por consultoria especializada, contratada pela 
FIERGS para atuar no Prosind. Para maiores informações contate a Unisind:  
(51) 3347-8724 ou e-mail sindical@fiergs.org.br.

O Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni visitou, na quinta-feira, 
as instalações do Banco de Alimentos de Porto Alegre, dando início às 
comemorações do 20° aniversário do Banco. Foram discutidas as leis re-
centemente sancionadas pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, as 
quais tratam do aproveitamento de desperdício de alimentos e da criação 
da Rede Nacional de Bancos de Alimentos. Na oportunidade, o ministro 
destacou a forte atuação do Banco de Alimentos de Porto Alegre e da 
Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, principalmente no 
período de pandemia, ressaltando, ainda, a inédita iniciativa da FIERGS  
com relação ao Projeto dos Bancos Sociais, que utilizam o processo de 
economia circular “A solidariedade é um caminho muito importante para 
poder minorar as dificuldades, e todo esse expertise acumulado no Banco 
de Alimentos e nos Bancos Sociais, que ainda agregam outras áreas para 
atender, deixa uma lição espetacular. Vim com muita humildade para po-
der olhar com atenção e aprender, e aproximaremos ainda mais a equipe 
técnica do ministério para ajudar a multiplicar essa a ideia, que se Deus 
quiser, frutificará no Brasil todo” disse.

O webinar Produtividade e eficiência em custos na indústria, com Edu-
ardo Pozzi, realizado em 1° de outubro, foi o último da série do Programa 
Educação Executiva, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), em 
parceria com a Insper. Pozzi, doutor em Administração pela Universidade de 
São Paulo e que atua como consultor na Área de Avaliação de Investimentos 
e Avaliação de Empresas (Valuation) e Modelagem de Risco de Crédito, 
falou sobre o cenário de restrição de recursos e o desafio de aumento de 
produtividade e gestão eficiente de custos para gestores e empresários. 
Ele abordou a estrutura de um programa de produtividade, visão das prin-
cipais ferramentas e processos voltados à produtividade, vantagens de um 
processo estruturado versus ações pontuais e a importância de iniciativas 
de sustentação do processo e criação de uma cultura de produtividade.  

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com o índice de produção em 61,8 pontos no mês de agosto (foi de 61,3 
em julho), o emprego em crescimento e os estoques abaixo do planejado pelas 
empresas, a pesquisa Sondagem Industrial, divulgada nessa segunda-feira (28) 
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), mostra 
que a recuperação do setor no RS continua. Foi a terceira expansão consecutiva 
da produção, intensa e disseminada, e bem acima da linha mínima dos 50 pon-
tos, embora amparada por uma base de comparação bastante baixa em julho. 
“A melhora do cenário no País após as medidas de flexibilização impulsiona o 
otimismo dos empresários e sustenta a recuperação da intenção de investir. 
Porém, precisamos lembrar que o nível de atividade permanece abaixo do 
período pré-crise”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), 
organiza o Encontro de Negócios Internacional Virtual da Mercopar 2020. 
Será por meio da plataforma de matchmaking, entre os dias 17 e 19 de 
novembro, dentro da Feira de Inovação Industrial - Mercopar, que ocorrerá 
em Caxias do Sul seguindo rígidas medidas de segurança sanitária e de 
distanciamento social. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi tema de debate na FIERGS 
entre o coordenador do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), Gui-
lherme Scozziero Neto; o coordenador do Conselho de Futuras Lideranças 
(Conlider), Alexandre De Carli, com as advogadas Alessandra Lucchese e 
Ana Cristina Quevedo, nessa quinta-feira. Segundo Scozziero, o evento, 
realizado de forma on-line, se fez necessário em função da entrada em 
vigor da lei e para alertar as empresas sobre os cuidados e riscos que de-
vem ter com dados pessoais. Já De Carli destacou a importância da lei e o 
grande impacto que trará às indústrias, por isso a decisão pela realização 
do evento, para sanar dúvidas e permitir mais informações sobre o tema.

As advogadas alertaram para os cuidados ainda maior que as empresas 
precisam ter a partir de agora, por se tratar da primeira legislação especializada 
de proteção de dados pessoais, e a responsabilidade sobre aqueles que detêm 
esses dados. Setores de RH e TI das empresas, que lidam com informações 
pessoais dos colaboradores, sofrerão os maiores impactos com a nova lei, 
que estabelece multas que podem alcançar até R$ 50 milhões para quem 
descumpri-la. As punições, porém, só passam a valer a partir de agosto de 2021.

Inscrições para o Programa de 
Proficiência em Substâncias Restritas

O Programa de Proficiência em Substâncias Restritas do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com inscrições abertas para 
a segunda rodada que inclui análises  e apoio técnico para onze grupos 
de materiais: Couros, Têxteis, Laminados sintéticos, Materiais poliméricos, 
Materiais celulósicos, Componente metálicos, Produtos químicos, Avia-
mentos, Adornos, Embalagens e Componentes Mistos. O PPSR, conduzido 
pelo Instituto Senai de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente, tem como 
objetivo a melhoria da competitividade da cadeia de calçados para ex-
portação, com apoio da Assintecal, CICB e Abicalçados. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Plataforma de Saúde Mental 
On-line do Sesi atende todo o Brasil

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), por meio do Centro de Inovação Sesi 
em Fatores Psicossociais (CISFPSS), lança a Plataforma de Saúde Mental On-line., 
disponível para empresas de todo o Brasil. Trata-se de atendimento psicológico 
de forma segura e totalmente sigilosa. A intenção é ajudar os trabalhadores 
a lidarem com questões emocionais e conquistarem mais bem-estar, além de 
auxiliar as empresas na gestão de fatores psicossociais.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sipat Virtual 
 Neste momento de pandemia, o Sesi-RS disponibiliza uma modalidade 

alternativa para a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho 
(Sipat). Trata-se da Sipat Virtual. Acompanhando o movimento digital, a 
Sipat Virtual dará oportunidade aos trabalhadores de participarem das 
ações evitando aglomerações e também para os que estão em teletrabalho, 
sem impactos na produção e sem quebra de rotina.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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