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FIERGS defende a deputados da Bancada Federal
do RS a continuidade da Modernização Trabalhista

Senai assina parceria com BSBios

Senai vai aumentar vagas gratuitas

Sondagem revela atividade 
em queda e estoques em alta

Diretoria com presidentes e vice-presidentes mulheres
é empossada no Sinduscon Caxias

Gestores participam de workshop 
Programa de Compliance e Segurança Psicológica

Curso de qualificação com o Sinmetal 

Deputados estaduais recebem documento com propostas da 
indústria gaúcha para o crescimento do setor

Cônsul-geral da Itália no RS destaca em encontros 
com industriais as prioridades de sua gestão

Profissionais orientam empresas sobre a proteção de dados

Troféu Sistema FIERGS 
Homenagem Especial é 
entregue no Prêmio Press

Energia sustentável desafia estudantes no primeiro dia do 
Torneio Sesi de Robótica, em Santa Cruz do Sul

Faculdade de Tecnologia recebe 5G Truck

Modernização deixa legado para as 
relações trabalhistas, admitem especialistas
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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

SuStentabilidade
Parceria entre CNI e Câmara Árabe 
viabiliza ações para a COP28

RodadaS de negócioS
CNI movimenta mais de 
R$ 1 milhão em 2022

“A industrialização para voltar ao rumo do crescimento” é o título do 
documento entregue pela FIERGS aos parlamentares da nova legislatura 
da Assembleia Legislativa, que tomam posse em fevereiro de 2023. A 
reunião-almoço ocorreu na sede da Federação, e reuniu 23 deputados 
com o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, o coordenador do 
Conselho de Articulação Parlamentar (Coap), Cláudio Bier, e integrantes 
da diretoria da Casa. Em seu discurso, Petry reforçou a tradição da FIERGS 
de respeito à classe política e à democracia, sempre presente nas decisões 
e nas ações da entidade.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul desde o mês de agosto, 
Valerio Caruso entende que o envolvimento, não apenas comercial, entre 
o seu país e o RS pode ser ampliado se incluir “todas as forças da Itália” no 
Estado.  “Represento cerca de 4 milhões de descendentes de italianos no 
Rio Grande do Sul, vamos trabalhar muito para desenvolver ainda mais 
os alicerces dessa relação”, disse Caruso, que esteve em visita à FIERGS, 
na terça-feira, quando se encontrou com o presidente Gilberto Porcello 
Petry e depois participou da reunião on-line do Conselho de Comércio 
Exterior (Concex) da entidade. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A nova Lei Geral de Proteção de Dados (nº 13.709/2018) obriga as 
organizações a reverem os procedimentos de coleta, processamento, 
transmissão e armazenamento de informações. Para estarem alinhadas 
a essas políticas de privacidade e em conformidade com a norma, as 
empresas precisam ficar atentas e garantir a segurança no tratamento 
de dados pessoais sem sofrerem o risco de penalidades. O debate dessas 
questões entre especialistas e profissionais ligados a diferentes áreas da 
gestão empresarial, como Recursos Humanos, TI e Jurídica, esteve no 
seminário sobre Privacidade e Proteção, realizado pela FIERGS, por meio 
do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab). O evento, na quarta-feira, 
contou com apresentações do presidente da Exin, empresa holandesa que 
fornece certificações para profissionais de TI, Michiel Buysing Damsté, e 
do advogado e fundador da Privacy Academy, Marcílio Bras. Além deles, 
também participaram, entre outros, o presidente da Comissão Especial de 
Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RS, Juliano Madalena, e a diretora 
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Miriam Wimmer.

O Prêmio Press 2022, que consagra os profissionais do ano da imprensa 
gaúcha, realizou a tradicional festa com entrega de troféus. Entre as 17 
categorias da premiação, o Troféu Sistema FIERGS Homenagem Especial, 
é concedido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul. A FIERGS, representada pelo chefe de gabinete da presidência, Júlio 
César Magalhães, entregou, na terça-feira, o troféu deste ano para o Clube 
de Opinião do RS, pelos seus 20 anos de defesa das liberdades de opinião, 
expressão e imprensa.

Um pavilhão repleto de estudantes entre nove e 16 anos, motivados, 
com ideias criativas e pensamento conectado à sustentabilidade. Assim 
foi o ambiente do primeiro dia da etapa estadual do torneio de robótica 
First Lego League Challenge (FLL), promovido pelo Sesi-RS no Parque da 
Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. A competição envolve mais de 300 
participantes de 15 municípios gaúchos e se encerra nesta sexta, quando 
serão anunciados os vencedores. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Faculdade Senai de Tecnologia recebe esta semana o 5G Truck, 
uma parceria entre o Senai Cimatec e a Huawei, que tem como objetivo 
apresentar essa tecnologia por meio de uma unidade móvel.  A carreta 
de 20 toneladas mostra como o 5G impactará a economia, ao possibili-
tar a criação de novos produtos, serviços e oportunidades. O caminhão 
também oferece treinamentos teóricos e práticos sobre os reais usos do 
5G em diversos setores, para que pessoas da comunidade e do público 
em geral tenham conhecimento do portfólio de soluções e produtos 5G 
da Huawei.  Os alunos do Senai podem visitar o 5G Truck e o curso tem 
1h30min de duração.

O 5G Truck é um projeto educativo itinerante e interativo que, desde 
junho, quando fez sua visita inaugural à Brasília, vem percorrendo o país 
com o intuito de divulgar informações sobre o 5G para a população.

A Sondagem Industrial do RS de outubro, divulgada pela FIERGS, revela 
forte deterioração da atividade industrial, a primeira queda do emprego 
em 28 meses e acúmulo de estoques e, como consequência, a volta do 
pessimismo na indústria gaúcha. O índice de produção atingiu 49,6 pontos 
e, um pouco abaixo de 50, indica leve queda, a segunda seguida, em rela-
ção a setembro. O resultado, porém, é bem mais negativo se considerado 
a sazonalidade positiva do mês.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma diretoria composta apenas por presidente e vice-presidentes mulheres 
foi empossada para a gestão 2023 a 2025, do Sindicato da Construção Civil de 
Caxias do Sul (Sinduscon Caxias). O presidente Rodrigo Postiglione passou o 
comando a Maria Inês Menegotto de Campos, da EDIF Engenharia, primeira 
mulher a presidir a entidade. Ela assume acompanhada da vice-presidente, 
Vanessa Borges Camargo Marzotto, da vice-presidente de Finanças e Patrimô-
nio, Gerenise Viezzer, e da vice-presidente de Administração, Sandra Sgandella 
Fontoura. O mandato inicia no dia 1o de janeiro de 2023.

O Sinduscon Caxias representa a categoria da Construção Civil de Caxias do 
Sul, Carlos Barbosa, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Nova Prata e São 
Marcos, do Rio Grande do Sul. A cerimônia festiva ocorreu na noite da última 
sexta-feira (18), na CIC Caxias.

A FIERGS realizou o workshop Programa de Compliance e Segurança Psi-
cológica para gestores durante dois dias. A palestrante Letícia Sugai abordou 
a temática do Programa de Compliance com reflexões sobre os seus pilares, 

gestão de crises, ética, conformidade e transparência, em 17 de novembro.  
Já no dia 18, a palestra de Mariana Holanda e Fernando Gonçalves tratou de 
reflexões sobre Saúde Mental & Segurança Psicológica de Times.

O superintendente geral do Sistema FIERGS, Carlos Heitor Zuanazzi, ex-
plica que o foco do programa é melhorar a governança por meio da gestão 
transparente, na qual os processos de conduta e ética tornam-se mais claros 
e a organização tem papel fundamental para promover ambientes seguros, 
de forma que os líderes possam cumprir as diretrizes de Compliance. “Esse 
evento foi um marco para o Sistema FIERGS onde reforçarmos o nosso 
compromisso com o Programa de Compliance e com o cuidar daqueles que 
conduzem os times”, disse.

O Programa de Qualificação Profissional para a Indústria, desenvolvido 
pelo Senai-RS em parceria com sindicatos, iniciou este mês o curso de 
Mecânica de Usinagem CNC, juntamente com o Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio 
Grande do Sul (Sinmetal). A turma de 15 alunos tem aulas no Senai Mauá 
até abril do próximo ano. O programa tem como objetivo a capacitação 
técnica e gratuita de pessoas desempregadas, em parceria com Sindicatos 
Industriais filiados à entidade, buscando elevar a competitividade das 
indústrias estabelecidas no Rio Grande do Sul. O programa conta com 
mais de 1,5 mil vagas em cursos no Estado.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
entregou a deputados federais gaúchos eleitos para a próxima 
legislatura o documento “A industrialização para voltar ao rumo do 
crescimento” e defendeu aos integrantes da futura Bancada Gaúcha 
na Câmara Federal a consolidação da Modernização Trabalhista, que 
completa cinco anos este mês, e precisa ser compreendida pelos 
resultados que tem apresentado. “A geração acumulada de empregos 
formais nos últimos 58 meses somam 5,6 milhões de novos postos 
de trabalho, segundo os dados divulgados pelo Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o 
Caged”, disse o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em 
reunião-almoço na sede da entidade, destacando que preservar este 
importante instrumento é o motivo de mais de 500 pessoas estarem 
reunidas, nesta sexta-feira, em evento de comemoração aos cinco 
anos da Modernização, no Teatro do Sesi.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS recebeu o Top Cidadania 2022 pela implantação de um 
amplo programa de atenção à saúde mental na cidade de Panambi em 
2021 e o Top Ser Humano 2022 pelo Papo Sesi. A premiação da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos, seccional Rio Grande do Sul – ABRH-RS, 
aconteceu no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. O Top Ser Huma-
no 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.  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) fechou uma 
parceria com a BSBios, em Passo Fundo. Na solenidade, quinta-feira, 
que contou com a presença do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, e do presidente da BSBios, Erasmo Carlos Batistela, foi assinado 
documento que firma o compromisso com o desenvolvimento de 
ações voltadas à capacitação e preparação de fornecedores dentro 
dos pilares do ESG (Enviroment Social Governance, que são as 
práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização). 
O presidente Petry ainda participou do XIII Encontro Comercial BSBios, 
evento voltado para o fortalecimento de relações e disseminação 
de conhecimento sobre os setores produtivos brasileiros. O prefeito 
de Passo Fundo, Pedro Moreira, e representantes da China, Estados 
Unidos, Chile, Espanha e outros países também estiveram presentes.

O Senai-RS vai ampliar a gratuidade no próximo ano. O anúncio foi feito 
durante a reunião mensal do Conselho Regional da instituição, conduzido 
pelo presidente Gilberto Porcello Petry, esta semana, realizada nas novas 
instalações do Senai-RS. Serão 4,5 mil vagas gratuitas na modalidade de 
Qualificação Profissional para trabalhadores da indústria.

A intenção é qualificar empregados da indústria, atendendo o cres-
cimento da produção do setor, assim como inserir novos profissionais, 
capacitando desempregados.

Sesi é Top Cidadania e 
Top Ser Humano 2022

A relevância do diálogo social, a segurança jurídica, o estímulo e pres-
tígio à negociação coletiva são alguns dos principais legados deixados 
pela Lei n°13.467/2017, em vigor desde 2017, segundo Douglas Alencar 
Rodrigues, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Rodrigues (foto)
participou, nessa sexta-feira, na sede da FIERGS, da palestra de abertura 
do evento 5 Anos da Modernização Trabalhista, que reuniu especialistas 
para debater as principais alterações e os avanços em meia década de 
vigor das novas regras. “Fomos forjados a partir de um Direito do Trabalho 
interventivo e incidência de normas excessivas, e o objetivo da reforma 
foi a ‘desjudicialização’”, afirmou o ministro, em sua palestra.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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