
A Lei da Liberdade Econômica foi tema de debate entre o secretário especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia, 
Paulo Uebel; e o deputado estadual e autor de projeto de lei semelhante no 
Rio Grande do Sul, Rodrigo Lorenzoni; com industriais gaúchos em reunião-
-almoço na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). 
“A livre iniciativa contempla várias liberdades que defendemos e valorizamos: 
a liberdade de empreender, a liberdade de contratar, a liberdade de negociar, 
a liberdade de mercado e a liberdade de expressão, seja para criticar, seja para 
defender, seja para apresentar propostas aos Poderes Constituídos. Portanto, 
a Lei da Liberdade Econômica tem plena sintonia com a atuação desta Casa”, 
destacou o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.
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As condições atuais e as perspectivas para a economia do País e das 
empresas gaúchas são vistas com otimismo pelos industriais do RS. É o que 
revela o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS), divulgado 
nessa quinta-feira (17) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS). Mesmo tendo ficado estável em 59,2 pontos entre 
setembro e outubro depois de três meses consecutivos de alta, o ICEI-RS 
segue bem acima da média histórica de 53,2. O índice varia de zero a 100 
pontos, e sendo superior a 50, indica confiança. “Os resultados, apesar da 
acomodação registrada no mês, confirmam o bom sentimento do industrial 
gaúcho, sustentado principalmente pelo componente das expectativas”, 
diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As conciliações e as soluções extrajudiciais de resolução de conflitos 
ganham cada vez mais espaço na Justiça do Trabalho e o Tribunal Regional 
da 4ª Região (TRT4), cuja sede fica em Porto Alegre, é um dos que mais 
promove acordos no País, segundo o desembargador do TRT4, Ricardo 
Martins Costa. Ele foi palestrante, nesta terça-feira (15), juntamente com 
o mestre em Direito do Trabalho Benôni Rossi, em evento na FIERGS que 
debateu o tema com profissionais das áreas de Recursos Humanos, ges-
tores, advogados e empresários.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Receber a notícia de que seus alunos foram classificados para o 10º 
World Mathematics Team Championship (WMTC), na China, é uma ótima 
maneira de comemorar o dia dos professores. Assim está sendo para 
a Guiomar de Souza, da Escola Sesi de Gravataí. Recentemente, ela foi 
comunicada de que vai embarcar com seis de seus alunos para o outro 
lado do mundo, onde vão integrar a delegação brasileira que concorre 
com equipes de diferentes países na área de exatas em novembro. “Essa 
é a nossa vitória, minha vitória enquanto educadora e de todo o grupo, 
porque na Escola Sesi temos a proposta de trabalhar em grupo, a metodo-
logia funciona tanto para os estudantes e professores, quanto para equipe 
diretiva, nós somos um conjunto. Uma ótima forma de comemorar esse 
dia”, comenta Guiomar. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Valorizar as relações pessoais também como forma de promoção da 
saúde é a proposta do movimento Viva Bem, Faça Melhor Sesi, que terá 
uma série de ações até o final de 2019. A ideia é estimular a participação 
de trabalhadores da indústria e comunidade por meio de eventos tradi-
cionais realizados pela instituição em todo o território gaúcho, como os 
Jogos do Sesi, Crescendo com Arte, entre outros. A iniciativa está alinhada 
à campanha realizada ao longo deste ano, que vem contribuindo para 
posicionar o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) como referência em 
soluções para a gestão da saúde e segurança no trabalho para a indústria 
do Estado, com a participação do médico Drauzio Varela. A sugestão é de 
que os participantes realizem postagens nas redes sociais, marcando a # 
do projeto: #VivaBemFaçaMelhorSesi. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi Crescendo com Arte terá uma programação especial para come-
morar o mês da criança. Entre os dias 21 e 25 de outubro serão apresen-
tadas cinco peças de teatro, com o objetivo de divertir, mas também de 
incentivar o aprendizado tanto dentro, quanto fora da sala de aula. Mais 
do que apresentar espetáculos culturais, a iniciativa envolve um trabalho 
junto aos professores das escolas participantes, para que possam utilizar 
os espetáculos como ferramentas pedagógicas em sala de aula. Dessa 
maneira, os alunos se divertem e aprendem ao mesmo tempo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai-RS está com inscrições abertas para 19 cursos técnicos de 
forma presencial e semipresencial em dez cidades do Estado, totalizando 
1.826 vagas para 2020/1. Os cursos são realizados nos três turnos e têm 
a preferência de 95,8% das indústrias na hora de contratar, conforme o 
Sistema de Acompanhamento de Egressos do Senai.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica (Rua Travessão Sol-
ferino, 501 ,  Caxias do Sul ) vai sediar o Workshop Rota 2030 - Projetos e 
Programas Prioritários, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-RS) e Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, 
dia 23 de outubro, das 14h às 20h. O evento tem como objetivo discutir 
os Projetos e Programa Prioritários já aprovados no Rota 2030 buscando 
a aproximação das empresas com universidades e institutos de ciência 
e tecnologia, a fim de criar alianças para solucionar desafios da cadeia 
automotiva. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A transformação digital e seus efeitos nas empresas e na sociedade 
volta a ser abordada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEl-RS). Desta vez pelo 
olhar do líder.  O curso de Educação Executiva, em sua 10ª edição, será 
realizado pelo IEL-RS nos dias 27 e 28 de novembro com o tema Transfor-
mação Digital na Prática: O Mindset do Líder, no Centro de Eventos FIERGS, 
das 8h30min às 17h30min. Este ano, o objetivo do curso é conscientizar os 
participantes sobre suas próprias habilidades e pontos fortes para liderar 
a transformação em suas empresas; conhecer as características de outros 
líderes deste tema e identificar e analisar o estágio da empresa na mudança.  
A intenção é exercitar como planejar, acompanhar e vencer resistências 
da mudança cultural em sua empresa e elaborar um plano de ação. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA

SST
Debates em SST – A Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho como Indicador na Competitividade Empresarial é o tema do evento promovido pelo 
Sesi-RS, em Caxias do Sul, em 23 de outubro, das 13h às 17h30min. O objetivo é mostrar como a Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), 
em destaque o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), auxiliam na redução dos custos e no planejamento da indústria quanto aos seus investimentos, 
incentivando a melhoria das condições de segurança e saúde no ambiente de trabalho. O local será o auditório do Sesi do município, na Rua Pinheiro 
Machado, 3251. Informações: 0800 51 8555 ou sst@sesirs.org.br.

COMÉRCIO EXTERIOR
O 1º Encontro de Comércio Exterior: Perspectivas do Acordo Mercosul União Européia ocorrerá em 29 de outubro, às 13h30min, na FIERGS. O evento, 
organizado pelo Conselho de Comércio Exterior (Concex), com apoio da Farsul, analisará os impactos e as oportunidades do acordo entre Mercosul e 
União Europeia sob a ótica da indústria e da agricultura. Informações: concex@fiergs.org.br ou (51) 3347-8790.

INDÚSTRIA EM MOVIMENTO
O Indústria Gaúcha em Movimento, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho de Articulação Parlamentar (Coap), será realizado em 1º de novembro, 
às 9h30min, no auditório da ACI em Novo Hamburgo (Rua Joaquim Pedro Soares, 540, Centro). A programação prevê apresentações sobre a atuação 
do Coap, o documento Plataforma para um Brasil Industrial e a Frente Parlamentar da Indústria Gaúcha. Informações limitadas e inscrições gratuitas: 
https://industriagauchaemmovimento.eventize.com.br/. Informações: (51) 3347-8674 ou coap@fiergs.org.br

PALESTRA EM SANTA CRUZ
“Compliance sem Mitos para Pequenas e Médias Empresas” é o tema da palestra com o professor de Direito Giovani Saavedra a ser realizada pela FIERGS, 
por meio do Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi), em 6 de novembro, na ACI de Santa Cruz do Sul (Rua Venâncio Aires, 633, Centro). Será 
às 16h45min. Inscrições: https://compliancesemmitos.eventize.com.br/?preview. Informações: (51) 3347-8726 ou copemi@fiergs.org.br.

NR 12
A FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), realiza em 6 de novembro, em seu Centro de Eventos, o evento a Nova NR 12: da 
Teoria à Prática, dirigido a empresários, profissionais da área de Segurança do Trabalho, engenheiros, técnicos e gestores, entre outros. O início está 
previsto para as 9h, com término às 17h. Vagas limitadas. Informações: (51) 0800 51 8555, opção 3, ou eventos.contrab@fiergs.org.br. Inscrições: https://
anovanr12teoriapratica.eventize.com.br/.
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Como oportunidade de atualização sobre procedimentos e processos para 
exportadores e importadores gaúchos, a Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS) recebe, em 22 de outubro, o 61º Seminário de Operações de 
Comércio Exterior. O evento, das 9h às 17h, promoverá a aproximação com técnicos 
da Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (Suext), vinculada à Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O mercado dinâmico exige constante qualificação e atualização por 
parte dos profissionais. De acordo com a pesquisa Global Lifelong Learner 
Survey, realizada recentemente pela consultoria inglesa Pearson, 84% dos 
brasileiros empregados com mais de 18 anos percebem que a educação 
continuada pode contribuir para avançar na empresa onde atuam. Mais da 
metade respondeu que seguir estudando é fundamental para progredir 
na carreira. Atento a essa necessidade, o Serviço Social da Indústria (Sesi-
-RS) oferece cursos de Educação Continuada, por meio da modalidade 
presencial e a distância. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Iniciou esta semana o curso de Operador e Programador de CNC, 
no Senai Veranópolis, com a Unidade Móvel CNC (Comando Numérico 
Computadorizado). O curso é uma parceria da Associação Comercial e 
Industrial de Veranópolis, Prefeitura Municipal e Senai e conta com nove 
alunos.  O curso tem 100h e finaliza dia 1º de novembro.  A Unidade Móvel 
de Soldagem do Senai chega na cidade na segunda metade de novembro 
para mais duas turmas para o curso de 40h de solda mig/mag, também 
em parceria com a prefeitura e a ACIV. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 O Senai-RS está oferecendo gratuitamente o curso EaD, de 20h, Des-
vendando a Blockchain. O objetivo é apresentar a tecnologia, propician-
do ao aluno seu conceito, funcionamento e os benefícios que ela pode 
proporcionar ao mundo de negócios. A Blockchain (Corrente de blocos) 
permite a checagem e validação de dados. Trata-se de um sistema de 
registro descentralizado, com as informações espalhadas em vários com-
putadores ou cadeias de blocos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Carta de Esteio, um documento com propostas para ajudar o País 
a se desenvolver e a gerar empregos, foi entregue, na quarta-feira (16), 
em Brasília, por uma comitiva de lideranças gaúchas ao presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre; e ao ministro chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorezoni. A elaboração do documento teve a colaboração do governo 
do Estado do RS, Assembleia Legislativa, FIERGS, Farsul, Fecomércio, 
Federasul, Frente Parlamentar da Agropecuária e Confederação Nacional 

dos Municípios, entre outras instituições. O diretor da FIERGS, Thômaz 
Nunnenkamp, representou a entidade no encontro. O grupo acabou 
recebido também pelos deputados Baleia Rossi, autor da PEC da Re-
forma Tributária; Aguinaldo Ribeiro, relator do texto; e pelo presidente 
da Comissão da Reforma Tributária, Hildo Rocha. A Carta de Esteio foi 
elaborada a partir do Painel Reforma Tributária – Proposições, ocorrido 
durante a última Expointer.

O Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul apresentará o case 
da capacitação híbrida em Norma Regulamentadora 35 (NR-35) – referente 
a Trabalho em Altura, durante o 25º Congresso Internacional de Educação 
a Distância, realizado pela Associação Brasileira de Educação a Distância 
(Abed). O evento ocorre na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, 
de 20 a 24 de outubro e terá como tema A bordagens Híbridas no Ensino-
-Aprendizagem EAD.

O Sesi do Rio Grande do Sul foi o pioneiro em nível nacional na oferta de 
capacitação em NR-35 na modalidade híbrida, que mescla aulas teóricas a 
distância, práticas presenciais e podem ser realizadas na própria estrutura 
da empresa. A oferta nessa modalidade foi permitida a partir da publicação 
de uma nota técnica, que tornou legais os treinamentos de NRs a distância 
e semipresenciais. O case que será apresentado relata a experiência com o 
desenvolvimento e a implantação do piloto do curso. Um dos diferenciais é 
que as versões híbridas permitem flexibilidade de horário, uma vez que os 
conteúdos teóricos podem ser acessados a qualquer momento e quantas 
vezes o participante desejar durante o período de realização, favorecendo 
também o processo de aprendizagem.

A Assembleia Legislativa prevê votar, no início de novembro, o Projeto de Lei 431/2019, que institui o Código Estadual de Meio Ambiente. A Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) apoia a  iniciativa do governo, que torna adequada a legislação estadual às normas federais. “Trata-se 
de uma oportunidade única para modernizarmos a legislação burocrática, responsável por retardar a instalação de novos empreendimentos e a geração de 
empregos”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

A proposta do governo gaúcho tramita em regime de urgência, passando a trancar a pauta em plenário em 29 de outubro – impedindo que outros 
projetos sejam votados. A previsão é de que seja votado em 5 de novembro, mas na próxima segunda-feira (21), às 17h, ocorrerá uma audiência pública na 
Assembleia Legislativa.

Lideranças de entidades empresariais do Vale do Rio Pardo trataram 
sobre assuntos relativos à produtividade da região em reunião com o 
presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry. Realizado há mais de 20 anos, o tradicional 
encontro em Santa Cruz do Sul ocorreu na sede da Associação das Entidades 
Empresariais (Assemp), e contou com a participação de representantes de 
entidades de oito cidades da região. “É importante ouvir e trocar ideias com 
empresários de outras regiões. Reuniões como essa reforçam a posição 
da FIERGS na valorização do empresário industrial de todo o Rio Grande 
do Sul”, ressaltou Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Representantes de 210 empresas das cidades de Santa Cruz do Sul, 
Erechim, Lajeado, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves participaram 
das edições 2019 do Meeting Sesi Saúde. O tema em pauta foi o cenário 
atual da saúde no Brasil, envolvendo saúde pública e suplementar, os 
impactos financeiros relacionados às mudanças demográficas, epide-
miológicas e novas tecnologias. “É possível trabalhar com ideias simples 
aplicadas a empresas de todos os portes. Conhecendo a carteira, o perfil 
epidemiológico, é possível sugerir ações que impactem positivamente a 
empresa, o funcionário e reduza custos dessa forma”, destaca a especialista 
em atenção primária em saúde e medicina preventiva, Kely Vargas da Rosa, 
uma das palestrantes da edição 2019 do evento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, recebeu nessa sexta-feira 
(18), a Medalha do Mérito Farroupilha, em cerimônia na Assembleia Legislativa que con-
tou com a participação do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.”Vivemos um 
momento muito peculiar no mundo de hoje, o mundo da insegurança, da inquietação, 
um mundo da mudança do modelo politico e econômico estamos saindo da economia 
industrial, da produção industrial em massa para a era do conhecimento, para a econo-
mia do conhecimento. Essa mudança traz ansiedade e medo para a maioria das pessoas. 
Então compete a nós, que recebemos a delegação de poder do povo buscar as soluções 
que vão solucionar esse problema que o mundo esta enfrentando e que óbvio  respinga  
aqui no nosso país”, afirmou Mourão, em seu pronunciamento.

A Medalha do Mérito Farroupilha é a maior distinção do parlamento gaúcho, conce-
dida a personalidades de destaque da política estadual ou nacional. A iniciativa foi do 
deputado tenente coronel Zucco.
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https://www.fiergs.org.br/noticia/lei-da-liberdade-economica-traz-novo-modelo-de-relacao-entre-empresas-e-poder-publico
https://youtu.be/BGFQcyhJfuQ
mailto:unicom%40fiergs.org.br?subject=Contato%20com%20Unicom
http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
https://www.youtube.com/tvfiergs
https://www.flickr.com/photos/fiergs_ciergs/albums
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
https://medium.com/sistema-fiergs
https://www.fiergs.org.br/noticia/industrial-gaucho-mantem-confianca-revela-fiergs
https://www.fiergs.org.br/noticia/resolucoes-de-conflitos-trabalhistas-por-conciliacao-crescem-no-rs
https://www.sesirs.org.br/noticia/para-os-professores-do-sesi-sucesso-e-o-reconhecimento-de-seus-alunos
https://www.sesirs.org.br/noticia/movimento-estimula-relacoes-pessoais-para-promover-saude
https://www.sesirs.org.br/noticia/crescendo-com-arte-tem-programacao-especial-no-mes-das-criancas
https://www.senairs.org.br/noticia/senai-rs-abre-inscricoes-para-cursos-tecnicos
https://www.senairs.org.br/noticia/senai-mecatronica-sedia-workshop-sobre-rota-2030
https://www.ielrs.org.br/noticia/iel-aborda-o-papel-do-lider-na-transformacao-digital
https://www.fiergs.org.br/noticia/fiergs-realiza-seminario-de-operacoes-de-comercio-exterior
https://www.sesirs.org.br/noticia/educacao-continuada-e-alternativa-para-qualificacao-profissional
https://www.senairs.org.br/noticia/parceria-possibilita-novos-cursos-em-veranopolis
https://www.senairs.org.br/noticia/senai-oferece-curso-ead-gratuito-sobre-sistema-de-seguranca-digital
https://www.fiergs.org.br/noticia/encontro-da-fiergs-reune-representantes-do-vale-do-rio-pardo-em-santa-cruz-do-sul
https://youtu.be/ISYA-5ovBeI
https://www.sesirs.org.br/noticia/meeting-do-sesi-debate-gestao-em-saude-nas-empresas

