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Pesquisa mostra perda de 
confiança do industrial 

Especialistas debatem em seminário na FIERGS 
as novas regras de Proteção de Dados

Futuro do trabalho 
na indústria

Exportações da indústria recuam no Rio Grande do Sul

Cinco anos da Modernização 
Trabalhista é tema de evento

Na COP27 CNI defende que País precisa adotar 
plano consistente de descarbonização da economia

Torneio Sesi de Robótica 
em Santa Cruz do Sul

Sesi recebe Top Cidadania e 
Top Ser Humano 2022

Instrutora de Novo Hamburgo ganha distinção

Novembro com corrida em Santa Maria e Montenegro

Instituto Senai de Inovação 
em Engenharia de Polímeros é 
premiado pela Petrobras

Sesi e Senai são destaques no 1º Torneio de Robótica de Gravataí

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

CONTRATOS INTERNACIONAIS
Será nos dias 22 e 23 e novembro, das 9h às 12h, a capacitação em Contratos Internacionais. O curso será transmitido ao vivo por videoconferência, 
por meio da ferramenta Microsoft Teams, com interação entre os participantes e o instrutor Thiago Tuma Antunes, em tempo real, e tratará das regras 
e das mais relevantes cláusulas dos contratos internacionais, bem como das novas tecnologias a eles associadas. Informações: (51) 989-7037-69 ou  
cinrs@fiergs.org.br. Inscrições: www.bit.ly/Contratos-Internacionais.

AGENDA

InternacIonal
Entenda o que é o B20 e o que ele 
representa para a indústria

SuStentabIlIdade
74% dos brasileiros dizem ser 
consumidores ambientalmente conscientes

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS) desabou 
entre outubro e novembro, aponta pesquisa divulgada pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). Caiu 10,4 pontos, 
de 59,2 para 48,8. Essa foi a segunda queda consecutiva, totalizando 14,1, 
além da segunda maior da série histórica, perdendo apenas para a pan-
demia, em abril de 2020. Isso levou o índice à faixa de falta de confiança 
(abaixo de 50 pontos) e ao menor nível desde junho de 2016, excluindo 
o período de abril a junho de 2020. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A novas regras a serem seguidas no Brasil após a aprovação da Lei Geral 
de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) devem ser bem compreendi-
das pelas empresas e organizações que atuam no País, a fim de garantir 
a segurança no tratamento de dados pessoais. Por isso, a FIERGS, por 
meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), realiza o Seminário 
Privacidade e Proteção de Dados, na quarta-feira (23), às 13h30min, de 
forma presencial, em sua sede. O evento reunirá especialistas no tema e 
apresentará os riscos e cuidados que as empresas precisam ter no trata-
mento dessas informações.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Após 21 altas consecutivas, as exportações da indústria de transfor-
mação do Rio Grande do Sul voltaram a cair em outubro, na comparação 
com o mesmo mês de 2021: atingiram US$ 1,26 bilhão, recuo de 3,83% 
(-US$ 50,4 milhões). A queda nas exportações mensais deve-se mais ao 
efeito quantidade do que ao efeito preço, com os produtos vendidos 
apresentando retração de 17,4%, segundo análise da Unidade de Estudos 
Econômicos da FIERGS com base no resultado divulgado pela Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Em compensação, no 
acumulado do ano – de janeiro a outubro de 2022 ante o mesmo período 
de 2021 –, ocorreu um incremento de US$ 2,79 bilhões nessas vendas 
externas, avanço de 24,5%. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os cinco anos da implantação da Modernização Trabalhista no Brasil 
estarão em debate na próxima sexta-feira (25), das 9h às 17h30min, no Teatro 
do Sesi. A promoção é do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da 
entidade, que traz especialistas para discutirem as principais alterações e 
os avanços em meia década de vigor das novas regras.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson 
Braga de Andrade, defendeu a adoção de um plano consistente para que 
o país reduza as emissões de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, 
promova o crescimento sustentável do Brasil. Em discurso realizado 
para representações empresariais brasileiras – entre elas o presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, que participa da comitiva brasileira 
à COP 27 – e estrangeiras, parlamentares e autoridades, no Egito, o diri-
gente destacou que a CNI tem incentivado iniciativas empreendedoras e 
atuado junto ao governo para avançar na transição para uma economia 
de baixo carbono. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Energize é o tema da temporada 2022/2023 do Torneio de Robótica 
do Sesi, o First Lego League Challenge (FLL), que terá a etapa estadual nos 
dias 24 e 25 de novembro no Parque da Oktoberfest em Santa Cruz do 
Sul (R. Galvão Costa, 755 - Centro). Lançada oficialmente em 2 de agosto, 
em parceria com a empresa Qualcomm, a nova edição do torneio terá 44 
equipes de todo o Estado com a missão de reinventar o futuro da energia 
sustentável e impulsionar suas ideias.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A implantação de um amplo programa de atenção à saúde mental na 
cidade de Panambi em 2021 e o Papo Sesi foram premiados com o Top 
Cidadania e o Top Ser Humano 2022, respectivamente, da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos, seccional Rio Grande do Sul – ABRH-
-RS. A cerimônia de premiação será nesta quarta-feira (23), no Grêmio 
Náutico União, em Porto Alegre. O Top Ser Humano foi criado em 1993 
para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial 
estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio 
Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas 
organizações na comunidade gaúcha.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A instrutora de Educação Básica do Senai Novo Hamburgo Amanda 
Cristiane Ozorio recebeu destaque no 1º Prêmio Perestroika. A premiação 
é uma iniciativa da Perestroika e da Sputnik que tem o objetivo de mapear, 
destacar e premiar as professoras e professores com as iniciativas e práticas 
mais inovadoras e criativas na educação. Entre 454 inscrições no Brasil, 88 

foram selecionados, entre eles Amanda, que desenvolveu o projeto “Mundo 
Senai: desafiando alunos de Logística Industrial a criar uma minicidade a 
partir de conceitos de Design Thinking”, na categoria Ensino Livre.

O 1º Prêmio Perestroika ainda possui etapas seguintes onde deve 
premiar os cinco projetos destaque.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) promove em novembro duas corridas: 
em Santa Maria (20) e Montenegro (27). O objetivo dos eventos, que terão as 
distâncias de 3km para corrida e caminhada e 6km corrida, é promover a prá-
tica de atividades físicas e incentivar a solidariedade, por meio da arrecadação 
de alimentos. O pagamento da inscrição será em doação de mantimentos, 
compondo uma sacola no valor de R$ 30 diretamente para a rede de Banco de 
Alimentos do Rio Grande do Sul, integrante da Fundação Gaúcha dos Bancos 
Sociais da FIERGS. Inscrições: corridadosesi.sesirs.org.br. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros recebeu o 
Prêmio Inventor Petrobras 2022. O destaque é um reconhecimento às inven-
ções desenvolvidas pelo Instituto na área de Polímeros Estruturais durante a 
realização do projeto de desenvolvimento de um Robô de Intervenção em 
Linhas (Robô Annelida).

O projeto foi executado em parceria com: (1) Instituto SENAI de Inovação 
em Sistemas embarcados, (2) Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 
(3) Petrobras. O prêmio foi recebido pelo analista do Senai Frederico Eggers.

O Sesi e o Senai foram destacados no 1º Torneio de Robótica de Gravataí, 
promovido pela prefeitura, na última semana, no ginásio do Colégio Dom 
Feliciano, com equipes das escolas municipais, estaduais, federais, privadas 
e independentes, totalizando 38 competidores.

A competição foi dividida nas seguintes modalidades teóricas: princípios 
da competição e projeto de pesquisa e inovação; e nas modalidades práticas 
de construção criativa de robô e desafios práticos (Lego e circuito livre).

O Sesi foi destaque em Princípios da Competição com as equipes Evolution 
of Technology (Séries Iniciais) e Kronos (Ensino Médio). Em Projeto de pesquisa 
e inovação com a equipe de Ensino Médio, Shad Sol; Em Construção Criativa 
do robô, com a equipe Tech Monkeys (Ensino Médio). Na Modalidade prática 
Lego, a Untitled do Sesi foi destacada, assim como o técnico Kévini Stein e a 
IF – Else Robotics. O Senai mereceu o primeiro lugar na modalidade prática 
seguidor de linhas, com a equipe Damatronic, da UO Ney Damasceno Ferreira.

A 11ª edição do Diálogos para o Futuro, promovida pelo Instituto Euval-
do Lodi RS (IEL-RS) em parceria com o Conselho de Inovação e Tecnologia 
(Citec) da FIERGS, debateu na quinta-feira a pesquisa Talentos para Inova-
ção – Indústria 4.0 e o futuro do trabalho, no Instituto Caldeira. O trabalho 
elaborado pela Sarau e IEL, levantou questões como transformação digital 
e cultural, comunicatividade, diversidade e outros que foram debatidos 
entre estudantes, empresários, RHs e especialistas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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