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Tratado UE-Mercosul é tema de debate no EEBA

Negociação coletiva para assegurar entendimento entre 
empregadores e empregados é debatida em Seminário

Alunos do RS participam do Festival Sesi de Robótica em Brasília

Sesi e Famurs firmam convênio para mapear 
maturidade tecnológica de professores

Exportações da indústria do RS 
caem no segundo mês do ano

Projetos de expansão para mercado de gás natural
no Rio Grande do Sul são apresentados na FIERGS

Novos equipamentos aproximam 
ainda mais o Senai da Indústria 4.0

Senai Cachoeirinha fica em segundo lugar 
em prêmio nacional

Ministra do Tribunal Superior do Trabalho 
defende arbitragem para a resolução de conflitos
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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

Educação
Tecnologia deve ir além de testar os 
conhecimentos dos alunos

InfraEstrutura
Estudo mostra caminhos para o Brasil ter 
mercado de gás natural competitivo

A valorização e o fortalecimento da negociação coletiva garantem o enten-
dimento e a pacificação entre empregadores e empregados, mas ao mesmo 
tempo, aumentam os desafios daqueles que participam desse processo, que 
ganhou ainda mais importância após a Modernização Trabalhista implantada 
no Brasil em 2017. A partir dessa visão e com o objetivo de impulsionar a 
preparação das empresas e seus profissionais para que as negociações se 
tornem instrumento de adequação e flexibilidade no trabalho, aumentando a 
produtividade e a competitividade, a FIERGS realizou o Seminário Negociações 
Coletivas 2023. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As exportações gaúchas da indústria de transformação sofreram queda no 
segundo mês do ano. Em fevereiro, totalizaram US$ 1,2 bilhão, o que representa 
4,2% de retração na comparação com o mesmo mês de 2022. Já no acumulado dos 
dois primeiros meses de 2023, alcançaram US$ 2,6 bilhões, correspondendo a uma 
alta de 5,1%. “Embora os preços médios tenham subido, o que explica a queda nas 
vendas externas em fevereiro no Estado é a quantidade exportada, que caiu prati-
camente 15%, como resultado da desaceleração econômica internacional”, afirma 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

nador do Conselho de Infraestrutura (Coinfra) da entidade, Ricardo Portella, 
Leite explicou que o objetivo do encontro foi o de se aproximar do setor in-
dustrial e apresentar os planos de expansão do grupo, entre eles o de ampliar 
o fornecimento de gás natural à indústria gaúcha. Segundo o presidente da 
Sulgás, os primeiros meses foram de uma profunda imersão dentro da empresa, 
buscando a sua reestruturação, mas que a partir de 2023 passam a atuar mais 
fortemente no mercado.

A empresa vai expandir a canalização em 23 cidades gaúchas, além de rea-
lizar melhorias operacionais, de infraestrutura administrativa e em projetos de 
TI. A ideia é começar com a ampliação da rede de fornecimento para grandes 
regiões como as de Porto Alegre, Caxias e Novo Hamburgo.

Marcelo Leite esteve acompanhado do diretor comercial da Sulgás, Silvio 
Renato Del Boni; e do head de relações institucionais, comunicação & sustenta-
bilidade da Commit Gás, Paulo Homem. O vice-coordenador do Grupo Temático 
de Energia e Telecomunicações do Coinfra, Carlos Faria, também participou da 
reunião, realizada na tarde quarta-feira.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) recebeu, neste 
começo de 2023, equipamentos que possibilitam a preparação de profissionais 
para atuarem em qualificações requeridas no cenário da Indústria 4.0. São 35 
bancadas didáticas 4.0, dez robôs colaborativos e cinco robôs móveis autônomos 
(AMR Robots – considerados a evolução do AGV) que estarão nas unidades do 
Senai em todo o Estado. O diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein, destaca 
que além da compra dos equipamentos, houve a modernização da estrutura da 
instituição. “Emergimos do período pandêmico mais modernos, tecnológicos, 
seguros, acessíveis, confortáveis e adaptados à indústria”, destaca Trein. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O projeto Sistema Otimizado de Fechamento de Tanque, desenvolvido 
pelos alunos Pedro Henrique Gerge, Bruna Souza da Silva e André Gomes 
Knorr, do Centro de Formação Profissional Senai Comendador Clemenet Cifali, 
de Cachoeirinha, ficou em segundo lugar na categoria Qualificação- Apren-
dizagem Básica na etapa nacional do Desafio Senai de Projetos Integradores. 
Participaram 4.786 soluções que correspondem a cerca de 20 mil alunos de 
todos os Estados. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

SEMINÁRIO OCDE
"As Novas Regras de Preço de Transferência OCDE e o Impacto nas Empresas Brasileiras" é o tema do seminário presencial e gratuito que ocorre na 
terça-feira, dia 21, das 9h30min às 12h, na FIERGS. A promoção é da FIERGS, por meio do Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec), em 
parceria com a KPMG. Mais informações:  cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

MULHER NA INDÚSTRIA
O Fórum Diálogos Sobre a Importância da Mulher na Indústria ocorre em 28 de março, às 13h30min, na FIERGS, em formato híbrido, com parte do 
público no Salão de Convenções e outra parte acompanhando por transmissão ao vivo pelo canal de TV FIERGS no YouTube. A promoção é da FIERGS, 
por meio do Conselho de Relações do Trabalho, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. Informações: 
eventos.contrab@fiergs.org.br. A inscrição é gratuita.

AGENDA

O 39º Encontro Econômico Brasil-Alemanha 2023 (EEBA), realizado no Mi-
nascentro, em Belo Horizonte, abriu na manhã de segunda-feira com o painel 
“Diálogo Ministerial com o Setor Privado sobre a Cooperação Teuto-brasileira”. 
Moderado pela jornalista Renata Agostini, teve o vice-presidente da República e 
ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Geraldo 
Alckmin, como um dos debatedores. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, esteve em Minas Gerais acompanhando o EEBA (na foto, ao lado do diretor 
presidente da BSBios, de Passo Fundo, Erasmo Carlos Battistella, que participou do 
painel Transição Energética).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Para tratar dos projetos da Sulgás no Rio Grande do Sul, o presidente 
da empresa, privatizada pelo governo do Estado no ano passado, Marcelo 
Xavier Leite, esteve na FIERGS. Recebido pelo vice-presidente e coorde-

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e a Federação das Associações de 
Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) assinaram um convênio para a re-
alização de uma pesquisa que vai mapear o grau de maturidade tecnológica 
dos professores quanto ao uso de recursos digitais e não digitais nas práticas 
pedagógicas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, durante a Assembleia de 
Verão da Famurs, em Xangri-lá, e já houve adesões dos municípios de Santa 
Maria, Restinga Seca, Antônio Prado e Panambi. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

5ª Feira de Talentos Contrate.me 
ocorre entre 18 e 20 de abril

Profissionais do Sesi participam de capacitação do Einstein

A 5ª Feira Contrate-me reúne novamente representantes da indústria em 
todo o Brasil interessados em contratar profissionais. O evento é uma oportu-
nidade para empresas acessarem a plataforma Contrate-me com mais de 180 
mil candidatos cadastrados, além de networking entre empresas, indústrias e 
participantes. A plataforma faz um ranqueamento dos candidatos qualificados, 
de forma gratuita durante a feira, dando mais celeridade na seleção de pessoas 
qualificadas e maior assertividade, devido ao trabalho de inteligência artificial 
que ela possui. Além disso, é uma oportunidade de expor a marca da empresa, 
com redução de custos com deslocamento e hospedagem.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sessenta profissionais de saúde do Sesi-RS iniciaram este mês uma capa-
citação no Ensino Einstein. O curso Cuidado Integral e Centrado na Pessoa 
tem sete módulos, que serão desenvolvidos ao longo de quatro meses.

“A capacitação vem ao encontro do conceito do Sesi-RS para a saúde 
integral, priorizando o cuidado centrado nas pessoas, com foco em preven-
ção e em ambientes de trabalho seguros e saudáveis, contribuindo com 
a competitividade das indústrias”, ressalta o gerente de Saúde do Sesi-RS, 
Antonino Germano.

Contraturno busca desenvolver 
competências tecnológicas

O Sesi-RS está com matrículas abertas para o Contraturno Escolar.  Disponível em 20 
cidades do Estado para crianças de 6 a 14 anos, o Contraturno Tecnológico busca oferecer 
um espaço para o desenvolvimento do pensamento criativo, empreendedor, tecnológico 
e científico. “Nossa intenção é dar aos alunos atividades que conversem mais com as tec-
nologias”, explica a gerente de Educação do Sesi-RS, Sônia Bier.  “Estimulamos a construção 
e resolução de problemas com as tecnologias digitais e não digitais, por meio de Fablearn, 
robótica, gamificação, além de movimento, dança, esportes e música”, destaca.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Desde 2006, quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou o Movi-
mento pela Conciliação, a solução de conflitos por meio de acordos aumen-
tou na Justiça brasileira, na qual a trabalhista se insere, com um “modelo de 
resolução de controvérsias mais plural e democrático”, enfatiza a ministra 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi. “Os métodos 
alternativos de resolução de conflitos são cada vez mais frequentes e institu-
cionalizados em programas do Conselho Nacional de Justiça. A arbitragem 
está prevista na CLT com alguns consonantes, mas é muito pouco utilizada, 
temos cada vez mais que estimular essas formas de resolver conflitos, pro-
movendo celeridade”, disse.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Até este sábado (18), mais de 2 mil estudantes de escolas públicas e priva-
das das 27 unidades da federação participam do 5º Festival Sesi de Robótica 
que acontece na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Os competidores, 
com idade entre 9 e 19 anos, competem em quatro modalidades. Do Estado, 
na First Lego League (FLL) participam três equipes Sesi, duas escolas públicas, 
duas escolas privadas e uma de garagem. Na First Tech (FTC), duas equipes de 
Escolas Sesi de Ensino Médio; na First Robotic Competition (FRC), duas equipes 
de Escolas Sesi de Ensino Médio e na F1 in Schools uma equipe de escola Sesi 
está na competição.

Além do torneio de robótica, que mostra o impacto da metodologia de 
ensino STEAM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes/
Design e Matemática) na formação pessoal e acadêmica dos jovens, o evento 
conta com uma programação paralela, com oficinas makers, exposição sobre 
o papel da educação na reindustrialização do país e o Seminário Internacional 
Sesi Senai de Educação.
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