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Pesquisa da FIERGS revela que falta de profissionais
qualificados afeta 64,4% das indústrias gaúchas

Presidente e vice do TRT4 
ministram Aula Magna

Profissionais discutem as novas regras
de teletrabalho e auxílio-alimentação

Líderes que transformam e inspiram

Entidade propõe fortalecimento da Agergs e melhorias na 
regulação para o mercado livre de gás natural no RS

Desafios e benefícios da Economia Circular para a indústria

Mostra Sesi Com@Ciência reunirá 20 mil pessoas
para debater as transformações na educação

Sesi e Senai estarão no 
Sapiranga Summit
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI
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▶ ALEXANDRE KOSSOY,  
DO BANCO MUNDIAL
"Clima pode render 
US$ 1,3 trilhão ao Brasil"

Uma década ao 
lado das empresas
Conheça as principais contribuições dos 
Institutos SENAI de Inovação e de Tecnologia 
que ajudam a promover os negócios no país

INTERNACIONALIZAÇÃO ▶ Como a Rede CIN alavanca as indústrias brasileiras no exterior
ROBÓTICA ▶ Evento global é realizado pela primeira vez no Brasil, sob organização do SESI
INCLUSÃO ▶ Vânia Neves, da Vale, explica os objetivos do programa LÍDERNEGRA

Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

LICITAÇÕES
Nova lei e licitações – o que muda para sua indústria? é o tema do evento virtual que ocorre em 5 de outubro, às 10h, via Microsoft Teams. Serão 
abordadas as principais mudanças com a Lei 14.133/2021, denominada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Também apresentará dados 
sobre o mercado de licitações nacional e regional e as oportunidades para os industriais gaúchos. Informações: 51 3347-8680 ou conase@fiergs.org.br.

CAPACITAÇÃO EM EX-TARIFÁRIO
A capacitação on-line Ex-Tarifário: saiba como utilizar este benefício, ocorre em 18 de outubro, das 13h30min às 17h30min. O ExTarifário consiste na 
redução temporária da alíquota do imposto de importação de bens que não possuem similar nacional. A capacitação mostrará como funciona esse 
benefício e como utilizá-lo. Para participar: https://ex_tarifario.eventize.com.br/?preview. Informações: cinrs@fiergs.org.br, (51) 3347-8675 ou 
WhatsApp (51) 98970-3769. A instrutora será a coordenadora de importação Vanessa de Carvalho.

SEMINÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES
Evento consolidado promovido pela FIERGS, por meio do Conselho de Infraestrutura (Coinfra), em parceria com o IEL-RS, o Seminário de Telecomunicações 
terá sua 16ª edição este ano no dia 8 de novembro, das 13h30min às 17h, com transmissão on-line. Estarão em debate  os temas mais estratégicos 
do segmento, reunindo especialistas, discutindo as principais tendências e perspectivas da infraestrutura necessária para a telecomunicação 
e tratando sobre a Revolução Tecnológica do 5G - Benefícios e oportunidades para a indústria: 5G, Metaverso, IoT e Real Digital. Informações:  
coinfra@fiergs.org.br, (51) 3347-8790 ou https://seminario-telecom.eventize.com.br/

AGENDA

SuStentabilidade
Atividades de baixo carbono aliam 
desenvolvimento à conservação florestal

Competitividade
As incertezas nas relações do trabalho

eConomia
Por empregos, reforma tributária 
deve ser prioridade
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A Aula Magna do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região (TRT4), Francisco Rossal de Araújo; e do vice, Ricardo Martins Costa, 
marcou a abertura da terceira edição do curso de preposto realizado pela 
FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) e do 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), na quinta-feira.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Consolidado como um dos principais eventos de inovação na educa-
ção do Sul do país, a Mostra Sesi Com@Ciência reunirá 20 mil pessoas nos 
dias 5 e 6 de outubro no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre, 
para debater e vivenciar exemplos práticos, como conectar a educação 
aos desafios do século XXI. Em sua quarta edição, o evento gratuito 
contará com palestrantes de renome internacional, como o jornalista e 
escritor Mia Couto e o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro, 
além de destacar iniciativas educacionais do Serviço Social da Indús-
tria (Sesi-RS) nas áreas da ciência, inovação e tecnologia. Inscrições:  
www.sesicomciencia.com.br, onde consta a programação completa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai-RS)  estarão presentes nas atividades do Sapiranga 
Summit. O evento ocorrerá entre os dias 4 e 6 de outubro, em formato 
hibrido, e terá suas atividades presenciais divididas entre o Centro Muni-
cipal de Cultura Lúcio Fleck e o Espaço Sesi do município. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Santa Catarina inaugura Banco de Alimentos
A inauguração do Banco de Alimentos de Santa Catarina ocorre nessa 

sexta-feira, uma iniciativa de combate à fome e ao desperdício no Estado. A 
sede do Banco de Alimentos está situada no Complexo FIESC/SESI, localizado 
na Rua Farroupilha, 150, na cidade de São José. A organização atenderá, 
inicialmente, a Região Metropolitana de Florianópolis e já está pronta para 
cadastrar empresas doadoras e entidades beneficentes que necessitem de 
alimentos.  O Banco de Santa Catarina é integrante da Rede de Bancos de 
Alimentos da FIERGS, que criou a primeiro unidade no Brasil, instituída em 
Porto Alegre, no ano 2000

O Banco de Alimentos é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip), que atua como um gerenciador de desperdícios adminis-

trando três operações: coleta, armazenamento e distribuição qualificada de 
alimentos para entidades beneficentes. Os alimentos doados são coletados 
nos locais e dias indicados pelos doadores. Em seguida, as doações são 
armazenadas em suas instalações. Neste local, nutricionistas e funcionários 
analisam e determinam quais os tipos de alimentos necessários para as 
instituições, conforme as quantidades e valores nutricionais ideais para 
suprir suas necessidades. Posteriormente, ocorre a distribuição qualificada 
dos alimentos, entregues gratuitamente para as entidades previamente 
cadastradas.

Para obter mais informações sobre o Projeto, ou contribuir com a causa: 
(48) 99144.6918.

A FIERGS se une à Associação dos Grandes Consumidores Industriais 
de Energia e de Consumidores Livres (Abrace) em busca de aprimora-
mentos regulatórios no mercado livre de gás natural no RS. Para isso, 
encaminhou ao governador, Ranolfo Vieira Júnior; ao secretário-chefe da 
Cassa Civil, Artur Lemos Júnior; e ao conselheiro-presidente da Agência 
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande 
do Sul (Agergs), Luiz Afonso Senna, um ofício expressando preocupação 
em relação à competitividade do gás natural, bem como seu desenvol-
vimento no Estado.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Economia Circular traz desafios naturais e a oportunidade de no-
vos negócios para a indústria brasileira, destacaram os participantes da 
segunda edição do Circulando – Conexões, Desafios e Oportunidades, 
realizada no formato híbrido, pela FIERGS. E a ampliação desta discussão 
é importante, pois torna o tema mais próximo e de fácil compreensão, 
a fim de viabilizar projetos seguros e confortáveis. Foi o que debateram 
os CEOs da Indústria Fox Economia Circular, Marcelo Souza, e da Telite 
S/A, Leonardo Retto, além da head na gestão de produtos e inovação na 
Orquídea Alimentos, Sandra Muz Vaz. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Quase dois terços das indústrias gaúchas passam por dificuldades para 
contratar trabalhadores em virtude da falta de profissionais qualificados 
no mercado. Isso ocorre principalmente na área de produção, na qual 99% 
enfrentam problemas na busca por técnicos e, 98,1%, por operadores. As 
conclusões são da Sondagem Industrial Especial do RS de julho de 2022, 
realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS). Ela revela, também, que os setores de Pesquisa e Desenvolvimento 
e Vendas/Marketing são outros com entraves quando precisam encontrar 
pessoal capacitado: 95,8% e 90,3% das empresas, respectivamente.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

VOTAR OU VOTAR

O cenário de polarização eleitoral, como ocorre hoje no Brasil, provo-
ca muitas vezes o afastamento do eleitor que, numa reação emocional, 
prefere se omitir tanto da discussão de temas políticos quanto até mesmo 
de comparecer às urnas, julgando que um voto a mais ou a menos não 
fará qualquer diferença.

Ausentar-se no dia da eleição, que é a expressão máxima da democracia, 
revela um comportamento condenável. O regime democrático pressupõe 
cidadãos que valorizam as liberdades individuais, especialmente a livre 
escolha, ao mesmo tempo em que honram seus compromissos com a 
sociedade da qual faz parte. 

Portanto, a nosso ver, não há opção: no próximo dia 2 de outubro, 
devemos votar ou votar. Só assim estaremos garantindo a cobrança de 
que os eleitos cumpram as suas promessas de campanha. Além disso, o 
não comparecimento afeta sim os resultados finais que, por lógico, são a 
soma de cada voto do eleitorado.

A partir da realidade aritmética, todo o voto é útil, seja qual for o can-
didato escolhido. As tentativas de provocar um efeito manada, ou seja, 
estimular os indecisos a escolher na última hora aquele que está à frente nas 
pesquisas acaba transformando os cidadãos em meros zumbis eleitorais, 

como se fossem incapazes de decidir os seus candidatos.
Também cabe uma reflexão para os maiores de 70 anos, mesmo que 

a lei os isente do comparecimento. As experiências acumuladas ao longo 
do tempo merecem um voto de homenagem. Depois de participarem das 
várias etapas da história nacional, esses eleitores podem expressar a sua 
gratidão à vida e ao regime democrático indo votar, pois bem sabem que 
não há voto inútil como alguns querem apregoar.

Em 2022, a coincidência das eleições gerais com o bicentenário da 
independência do Brasil traz um simbolismo ainda maior para as nossas 
atitudes. Portanto, este domingo é um dia especial de celebração das 
nossas liberdades e da soberania da Nação. Só há uma opção: comparecer 
e votar a favor de um futuro de ordem e prosperidade.

Gilberto Porcello Petry
Presidente da FIERGS

Artigo publicado no jornal Zero Hora no dia 30 de setembro de 2022

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O painel Líderes que Inspiram, com os empresários Clóvis Tramontina 
(Tramontina), Aline Eggers Bagattini (Fruki) e Bruno Zaffari (Belmondo) 
marcou o encerramento da 3ª edição do Ciclo de Formação de Lideranças, 
promovido pelo Conselho de Futuras Lideranças (Conlíder) da FIERGS e 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), realizado no final da tarde de quinta-feira. 
“Temos que pensar no futuro das empresas e das organizações com ges-
tores preparados para o mundo em transformação”, destacou o presidente 
da FIERGS, Gilberto Petry, na abertura do evento, que teve condução do 
coordenador do Conlíder, Alexandre De Carli.  O Ciclo de Formação busca 
desenvolver futuros líderes com foco no associativismo sustentável

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As novas regras sobre o teletrabalho, auxílio-alimentação e para o Progra-
ma de Alimentação do Trabalhador (PAT) determinadas após a pandemia da 
Covid-19 foram debatidas durante evento realizado pela FIERGS, na sede da 
entidade, nessa sexta-feira. A Lei 14.442/2022, publicada em 5 de setembro de 
2022, inclui mudanças como a regulamentação do trabalho híbrido, a proibi-

ção de descontos na contratação dos vales-alimentação ou refeição e de 
estabelecimento de prazos para repasse que descaracterizem a natureza 
pré-paga do benefício.

A mediação do evento foi do diretor do Centro das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS) e coordenador do Conselho de Re-
lações do Trabalho (Contrab), Guilherme Scozziero. “A lei já está em vigor 
e traz novas regras para o teletrabalho e dispõe sobre o pagamento do 
auxílio-alimentação ao empregado. Entre as novidades ao teletrabalho, 
destacam-se a permissão da modalidade de trabalho híbrido, a dispensa 
de controle de jornada apenas ao teletrabalho prestado por produção ou 
tarefa, a aplicabilidade das convenções ou acordos coletivos de trabalho 
do local de lotação do trabalhador e a permissão de teletrabalho para 
aprendizes e pessoas com deficiência”, ressaltou Scozziero, na abertura. 

As novidades foram analisadas e debatidas pelos advogados Benôni 
Rossi, que abordou as questões envolvendo teletrabalho e o home-office; 
e Gustavo Juchem, com pontos referentes ao auxílio-alimentação. O 
evento foi uma iniciativa do Contrab e da Unidade de Desenvolvimento 
Sindical (Unisind).
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