
Em agosto do próximo ano, entrará em vigor a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), que prevê novas regras a serem seguidas por empre-
sas e organizações no Brasil, com o objetivo de garantir a segurança no 
tratamento de dados pessoais de clientes e fornecedores, por exemplo. 
Em função disso, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS),  realizou, por meio dos Conselhos de Relações do Trabalho 
(Contrab) e Comércio Exterior (Concex), nesta terça-feira (2), o evento 
''A Nova Regulamentação de Dados e os Impactos para a Indústria”, que 
orientou sobre procedimentos a partir da nova regulamentação. O diretor 
da FIERGS, Thômaz Nunnenkamp, destacou que a LGPD está na pauta da 
entidade desde o ano passado, quando foi aprovada, e provocará impactos 
tanto interna quanto externamente nas empresas. 
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Representantes de dez sindicatos filiados à Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) das cidades de Portão, Porto 
Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Novo Hamburgo, Santa Maria e Bento 
Gonçalves receberam seus diplomas de conclusão da turma piloto do 
projeto Sindicato Mais com Menos. A capacitação utiliza uma metodo-
logia desenhada especialmente para a nova realidade dos sindicatos do 
país. “É inegável que o sindicato do futuro será diferente do que hoje 
conhecemos e uma das prioridades da Gestão 2017/2020 da FIERGS são 
os sindicatos industriais. Diante das grandes transformações que temos 
vivido na estrutura e das dificuldades manifestadas, verificamos a neces-
sidade de apoio e atuação mais efetiva na busca de soluções, para que os 
sindicatos superem as dificuldades”, declarou o presidente em exercício 
da Federação, Gilberto Ribeiro, na abertura do encontro. 
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AGENDA

REUNIÃO EM CANDELÁRIA
A FIERGS, por meio do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase), em parceria com a Associação do Comércio e Indústria de Candelária 
(Acic), realiza reunião de trabalho regional, em 11 de julho, às 17h, na Av. Marechal Deodoro, 432, no centro de Candelária. Em pauta, estarão a apre-
sentação do andamento do projeto da subestação do município da Transmissora de Energia Sul Brasileira (TESB) e de produtos e serviços do Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL-RS). Às 18h30min, ocorrerá reunião de trabalho com os presidentes das entidades da região.  Antes do evento, às 15h30min, haverá 
visita à empresa Botucaraí Alimentos. Informações: (51) 3347-8680 ou pelo e-mail conase@fiergs.org.br.

FEIRA ANUGA
De 5 a 9 de outubro, a FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), realiza missão prospectiva à Feria Anuga, maior evento do setor 
de alimentos do mundo. São esperados mais de 7 mil expositores e 165 mil visitantes de cem países, em Colônia, na Alemanha, apresentando as princi-
pais tendências globais de consumo. Informações: (51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br.

 “A aprovação das privatizações de três estatais gaúchas significa um 
avanço inédito na gestão das contas públicas do Estado do Rio Grande do 
Sul”, disse o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Ribeiro. Para ele, o governador e 
os deputados estão lançando as bases imprescindíveis para estimular um 
processo sustentado de crescimento da economia. 
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A nova diretoria do Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do 
Rio Grande do Sul (Sindiquim) tomou posse nesta quinta-feira (4) para o 
período de 2019–2022. O empresário Newton Mario Battastini assume 
pela terceira gestão consecutiva o comando do sindicato. Ele e a nova 
diretoria foram empossados pelo presidente em exercício da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Ribeiro. 
“Sem dúvida, vivemos dias que desafiam as entidades de classe. Tivemos 
um primeiro semestre perdido na economia. E tudo indica que o esperado 
crescimento das atividades produtivas está adiado para 2020, mas não 
podemos perder a crença no País que queremos e no Rio Grande do Sul 
que merecemos”, declarou Ribeiro, durante a cerimônia de posse. 
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O secretário especial da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho, 
recebeu nessa sexta-feira (5), da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), um documento com propostas para ajustes 
nas Normas Regulamentadoras (NRs) e simplificação do eSocial. “Tenha 
a certeza de que adequar esses dois pontos à realidade empresarial será 
um significativo avanço”, afirmou o presidente em exercício da FIERGS, 
Gilberto Ribeiro, ao entregar o documento durante reunião de Marinho 
com industriais gaúchos, na sede da entidade. “Ficamos na expectativa 
de que medidas simplificadoras virão para equacionar as NRs e o eSocial”, 
completou Ribeiro.
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CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al

Os Institutos Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros e o de 
Soluções Integradas em Metalmecânica recebem dia 15 de julho o grupo 
de empresários que participa do 17ª edição do Programa de Imersões em 
Ecossistemas de Inovação. O Rio Grande do Sul será o primeiro Estado a 
receber o evento, promovido pela Mobilização Empresarial pela Inovação 
(MEI), liderada pela Confederação Nacional da Indústria e Senai e que vão 
visitar cinco Estados com o objetivo de aproximar a indústria dos melho-
res centros de conhecimento do País. O Programa, que iniciou pelo Rio 
Grande do Sul, vai ainda para Santa Catarina (16), São Paulo (17), Minas 
Gerais (18) e Bahia (19). O objetivo é mostrar aos empresários os centros de 
conhecimento e, ao mesmo tempo, aproximar estes locais das indústrias.

O Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica terá neste sábado, 
dia 6, a Mostra Técnica de Projetos dos alunos dos cursos de Manutenção 
Automotiva e Mecatrônica, a partir das 9h. O evento apresenta soluções 
para a indústria e para a sociedade a partir da metodologia Senai de Edu-
cação Profissional, oferecendo ganhos de produtividade, sustentabilidade 
e em aplicabilidade. 
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O Senai do Rio Grande do Sul conquistou o segundo lugar no ranking 
nacional da 3ª Pesquisa de Apropriação da Metodologia Senai de Educação 
Profissional. A intenção do Departamento Nacional é identificar o grau de 
apropriação e a maturidade da implementação da metodologia nas uni-
dades operacionais do Senai.  Ao todo foram avaliados 27 departamentos 
regionais e o Senai CETIQT (Centro de Tecnologia da Indústria Química e 
Têxtil), 4.671 docentes, 18.972 alunos, 754 coordenadores, 345 gerentes 

de operações e 28 diretores regionais. O Senai-RS contribuiu com 216 
docentes, 665 alunos, 51 coordenadores, 24 gerentes de operações e o 
diretor-regional. As perguntas buscaram respostas para engajamento, 
suporte, desempenho, aprendizagem significativa, compromisso com 
a prática pedagógica, participação na gestão das atividades da escola, 
estratégias para a garantia da apropriação e adequação da metodologia 
ao mercado de trabalho, entre outros.

O Grupo de Artes Sesi recebeu nesta quinta-feira (4) um prêmio pelo 
pôster do trabalho “Laços Sociais – Como as amizades em grupos de 
artes podem melhorar a qualidade de vida dos indivíduos” durante o 
19º Congresso de Stress da ISMA-BR, que ocorreu de 2 a 4 de julho, no 
Plaza São Rafael Hotel, em Porto Alegre. Trata-se de um estudo junto aos 
participantes, que mostra alguns resultados obtidos com o programa. 
Entre os números da pesquisa estão: 100% dos entrevistados perceberam 
uma melhora significativa na qualidade de vida, 96,8% na disposição e 
tranquilidade após as atividades, 90,3% na expressão de ideias e 77,4% 
na produtividade e disposição para o trabalho. 

Estão abertas as inscrições para a Pós-Graduação Lato Sensu em 
Engenharia Aplicada à Indústria 4.0. O curso de 360 horas terá aulas aos 
sábados no Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metal-
mecânica, em São Leopoldo, a partir de 14 de setembro. O pós é dirigido a 
gestores na indústria, com formação na área tecnológica e busca discutir 
os desafios e as oportunidades. Fruto de parceria entre a Faculdade Senai 
de Tecnologia e o Instituto, o curso tem como objetivo ainda aplicar ferra-
mentas, conceitos e tecnologias 4.0 e obter conhecimento para auxílio à 
tomada de decisão relacionada às premissas tecnológicas da indústria 4.0.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, em Bento 
Gonçalves, promove no dia 11 de julho, a partir das 8h,  a palestra O que 
você ainda não viu: as novidades das feiras da Alemanha – Interzum e 
Ligna 2019. O evento tem como necessidade apresentar as novidades e 
lançamenos destas duas feiras internacionacionais por meio da exposição 
de novos desafios e rumos tecnológicos para o setor da madeira e mobiliário 
a nível  mundial, além da atualização sobre as demandas em novas tecno-
logias de acessórios, ferragens, produtos, materiais, processos e serviços. 
Também serão apresentados novos conceitos de automação de produção 
e processos para indústria usufruindo de conceitos da Indústria 4.0.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Nos dias 10 e 11 de julho, ocorre a exposição de projetos dos alunos 
do Contraturno Escolar do Serviço Social da Indústria de Guaporé, na 
unidade do Sesi na cidade. Serão cinco pesquisas envolvendo ciência, 
sustentabilidade e tecnologia. No Contraturno, os participantes, de 6 a 
12 anos, constroem projetos de seu interesse por meio de um modelo de 
aprendizagem baseado em robótica, pesquisa e desafio ético, considerando 
hipóteses e busca de informações, ao instigar o pensamento científico. Os 
trabalhos de Guaporé são pautados por questões reais, que envolvem o 
dia a dia, como o consumo de energia, de água, produção de lixo, o uso de 
agrotóxico e os animais silvestres da região. A mostra ocorre na unidade 
do Sesi de Guaporé, a partir das 19h. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou nesta sexta-feira 
(5), durante o Ciclo Brasil de Ideias, realizado pela Revista Voto no British 
Club, em Porto Alegre, sobre os 180 dias do mandato do presidente Jair 
Bolsonaro e as perspectivas sobre a economia e a política. “Entre 10 e 15 
de setembro, quando a Reforma de Previdência for aprovada em segun-
do turno no Senado, vamos passar em um portal rumo à prosperidade. 
Nesse dia vamos dormir no Brasil e acordar em algo parecido com a Nova 
Zelândia, a Austrália, o Canadá”, comparou ele, no evento que contou com 
lideranças políticas e empresariais, entre elas o presidente em exercício 
da FIERGS, Gilberto Ribeiro (foto).

Onyx destacou que o governo está no seu sétimo mês sem nenhum 
escândalo de corrupção e que tem se esforçado para colocar o País nos 
eixos, fazendo avançar a agenda de reformas.

Será em 16 de julho, no Salão de Convenções da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), o 2º Seminário A Evolução da 
Modernização Trabalhista, realizado pelo Conselho de Relações do Traba-
lho (Contrab) da entidade. O atual cenário das relações trabalhistas após 
as modificações na legislação, os avanços desde que a sua modernização 
entrou em vigor no País, em 2017, bem como os desafios no entendimento 
e na execução das novas regras, serão abordados por economistas, advo-
gados, juristas e empresários.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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