
Nº 46
Ano XXIV

25 de novembro de 2019

www.fiergs.org.br

S . E . M . A . N . A

Ministra do TST diz na FIERGS que Modernização
Trabalhista ajuda a enfrentar o desemprego

Geração Distribuída de Energia tem
amplo mercado a conquistar no Brasil

Programa para exportações atende 480 empresas no RS

Edição do Viva Bem em Porto 
Alegre no próximo sábado

Frederico Westphalen recebe nova edição do Sesi com Ciênci@

Diferentes oportunidades em nanotecnologia

Comunidades conhecem o Mundo Senai

IEL aborda o papel do líder na transformação digital

Cresce a confiança 
do industrial gaúcho

Soluções em SST nas empresas devem ser
compartilhadas entre empregadores e trabalhadores

Senai recebe Troféu de Responsabilidade Social

Projeto do Senai Guaporé vence o Inova Senai

Reparasul

Lançado Programa Serra 
mais Competitiva 2020

Novo presidente do Sindigraf-RS vai trabalhar pela
atualização do setor que é altamente tecnológico

As etapas para adequação 
das empresas à LGPD

Sesi ampliará atendimento na área de educação em Marau
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Após se manter estável em outubro, o Índice de Confiança do Empre-
sário Industrial (ICEI-RS), divulgado nesta quarta-feira (20) pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), voltou a subir em 
novembro, na comparação com o mês anterior: 2,8 pontos, atingindo 62, 
maior índice desde março deste ano, quando alcançou 64, e bem acima 
da média histórica de 53,3 pontos. Ao mostrar nova alta, o ICEI-RS mantém 
a perspectiva de retomada do setor para os próximos meses. A confiança 
dos empresários é sinalizador importante para os investimentos, explica 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Para propiciar atualização sobre o tema, a fim de aperfeiçoar e melhorar 
as condições dos ambientes de trabalho e contribuir para o desenvolvimento 
da rotina da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, a Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) realizou, na terça-feira 
(19), o 2º Seminário de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). “Os emprega-
dores têm a responsabilidade de proporcionar um ambiente de trabalho 
saudável e seguro, com implantação de sistemas de gestão em segurança 
e saúde. No entanto, como sempre defendemos, os trabalhadores devem 
cooperar para a criação e manutenção da cultura prevencionista, bem 
como participar ativamente da gestão, atuando como facilitadores desse 
processo”, disse o diretor da FIERGS e coordenador do Conselho de Relações 
do Trabalho (Contrab) da entidade, Thômaz Nunnenkamp.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

O Senai-RS recebe, pela sexta vez, o Troféu de Responsabilidade Social 
da Assembleia Legislativa na categoria Instituições de Ensino Fundamental, 
Médio, Técnico e Profissionalizante, em cerimônia que será realizada dia 27 
de novembro, no Teatro Dante Barone. Nesta edição, o prêmio conferiu às 
instituições a distinção pela sua atuação social e de preservação do meio 
ambiente. O Senai-RS atua há 77 anos na capacitação de profissionais e 
no aperfeiçoamento de produtos e processos das indústrias por meio de 
cursos e serviços técnicos e tecnológicos, na modalidade de ensino pre-
sencial e à distância, sendo o maior complexo de Educação Profissional 
da América Latina. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai participou na última semana da 2ª Feira de Autopeças e Re-
paração Automotiva (Reparasul), realizada de 20 a 23 de novembro, na 
Fenac, em Novo Hamburgo. O espaço do Senai contou com a exposição 
de dois veículos, um do Senai Automotivo de Caxias do Sul, e outro, do 
Senai Automotivo de Porto Alegre, além da unidade móvel de Mecânica 
de Motocicletas e teve como objetivo a divulgação de cursos para o setor. 
A feira é voltada para toda a cadeia de autopeças e equipamentos para re-
paração automotiva e tem como objetivo gerar negócios e relacionamento 
entre fabricantes, distribuidores e varejistas de autopeças, fornecedores 
de equipamentos e serviços para oficinas mecânicas de veículos leves, 
pesados e comerciais.

Com o objetivo de aumentar a produtividade da indústria por meio da 
implementação de ações que buscam otimizar os processos produtivos, 
o  Senai desenvolveu o Programa Serra Mais Competitiva. O programa foi 
apresentado nesta quinta-feira (20) para mais de 30 empresas da região 
na sede do Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica. O Programa 
Serra Mais Competitiva 2020 é destinado a empresas de pequeno e médio 
porte e composto por três áreas estratégicas de atuação, executadas por 
meio de consultorias técnicas de acordo com a necessidade da empresa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

COMÉRCIO EXTERIOR
As próximas capacitações em Comércio Exterior do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) da FIERGS são as seguintes: Oficina de Inteligência 
Comercial, dia 4 de dezembro, em Caxias do Sul; e 28 de novembro e 5 de dezembro, em Porto Alegre. Já a Capacitação Prática em Siscomex DU-E 
e DUIMP ocorre em 27 de novembro. Informações: (51) 3347-8675, ramal 8862, ou cin@fiergs.org.br.

INTERNACIONALIZAÇÃO
Em 28 de novembro e 5 de dezembro, o Centro Internacional de Negócios da FIERGS oferecerá uma oficina que irá ajudar as empresas a desenvolver 
ou aprimorar os processos internos de inteligência comercial voltados para internacionalização. No primeiro módulo, focado em Seleção de Mercados 
Internacionais, os instrutores irão apresentar algumas ferramentas gratuitas que permitem coletar dados de importação, exportação e alíquotas do 
imposto de importação de qualquer produto em qualquer país. No segundo módulo, os participantes irão aprender a analisar e apresentar os dados 
coletados através da elaboração de dashboards em Microsoft Excel, além de conhecer outras fontes de dados secundários utilizadas pela equipe de 
Inteligência Comercial da FIERGS em seus estudos de mercado. Informações e inscrições: (51)3347-8675 ou email cin@fiergs.org.br.

FEIRA EUROPAIN
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) e IEL-RS, juntamente com o Sindipan-RS, realiza uma missão à Feira Europain, que ocorre 
entre 9 e 18 de janeiro de 2020, em Paris. A feira apresenta as grandes tendências europeias na Panificação e terá três áreas de exposição: Produção, 
Vendas e Gerenciamento Informações: (51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br. As inscrições vão até 2 de dezembro.

METROLOGIA
O Senai-RS, juntamente com a Rede Metrológica do RS promovem, de 27 a 29 de maio de 2020, o Fórum Nacional de Qualidade e Metrologia. O 
evento, composto por palestras e minicursos será realizado na Fundação Casa das Artes e no Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, 
em Bento Gonçalves.

A Geração Distribuída (GD) de Energia representa apenas 0,19% do 
mercado de 84,5 milhões de consumidores no Brasil. Para debater esse 
tema em um setor com tendência à grande expansão no País e estímulo 
a novos projetos, a FIERGS realizou, na quarta-feira (20), o III Fórum de 
Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis no Rio Grande 
do Sul. “A Geração Distribuída está em franco crescimento em todo o 
território brasileiro, predominantemente a geração solar fotovoltaica”, 
disse o diretor da FIERGS e coordenador do Grupo Temático de Energia 
do Conselho de Infraestrutura (Coinfra) da entidade, Edilson Deitos, na 
abertura do evento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os resultados do núcleo da Região Metropolitana do Programa de 
Qualificação para Exportação (Peiex), da Apex Brasil, em parceria com a 
FIERGS, foram apresentados na última quinta-feira (21). Um total de 240 
empresas, principalmente dos setores de Confecções, Máquinas e Equipa-
mentos, TI, Alimentos e Bebidas e Químicos receberam atendimento no 
programa, o mesmo número da Região da Serra, cujo balanço ocorreu na 
quarta-feira, dia 20. Nos dois núcleos, os resultados foram que 19,5% das 
empresas participantes começaram a exportar, 33% ampliaram as vendas 
externas e 47,5% pretendem exportar em até dois anos

O Programa Peiex começou em 2009 com uma metodologia voltada para 
modernização e capacitação empresarial, por meio de inovações técnicas, 
gerenciais e tecnológicas. Esta metodologia se encerrou em 2016. No ano 
de 2017, foi firmado outro convênio entre Apex-Brasil e o CIERGS para a 
implementação da nova metodologia do Peiex voltada para a capacitação 
empresarial com foco no Comércio Exterior

O dia 30 de novembro, próximo sábado, marca o encerramento da campa-
nha Viva Bem, Faça Melhor Sesi, promovida pela instituição ao longo de 2019. 
Depois de eventos realizados em diferentes cidades do interior do Rio Grande 
do Sul, chegou a vez da comunidade de Porto Alegre receber as atividades 
100% gratuitas do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). O local escolhido foi a 
Orla do Guaíba, onde haverá atrações culturais, esportivas e de lazer voltadas 
para toda a família das 15h às 19h. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

De 26 a 28 de novembro, Frederico Westphalen será a próxima cidade 
a receber a edição 2019 do Sesi com Ciênci@, que leva o Museu Itinerante 
de Ciência e Tecnologia da PUCRS a diversas locais do Rio Grande do Sul. A 
ideia é proporcionar a estudantes momentos de integração com ciência, 
tecnologia e cultura, visando à conexão da teoria vista em sala de aula 
com vivências criativas, lúdicas e interativas, que ajudem a disseminar 
o gosto por esses temas. Serão mais de 40 experimentos disponíveis, 
incluindo planetário e o giroscópio humano, que simula movimentos de 
um astronauta no espaço.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Não é preciso ter o conhecimento técnico de nanotecnologia, mas 
saber como aplicá-la. Este foi o conselho do empresário Evandro Wolfart, 
da Dublauto Tecidos, que já tem 15 produtos com nanotecnologia aplicada 
e vários projetos em andamento. “Para inovar basta ser criativo, há uma 
estrutura grande que está à disposição com o Senai e as universidades”, 
disse ele. Wolfart  apresentou o case da sua empresa no 2° Workshop 
de Nanotecnologia para a Indústria: aplicação em produtos Industriais, 
promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) 
e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), por meio do Conselho de Inovação 
e Tecnologia (Citec), juntamente com o Centro de Nanociência e Nano-
tecnologia da Ufrgs, no Instituto Senai de Inovação em Engenharia de 
Polímeros, em São Leopoldo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

A 11ª edição do Mundo Senai levou estudantes, empresários e público 
em geral a unidades da instituição em todo o Estado. A iniciativa tem por 
objetivo abrir as portas da instituição para que a comunidade possa conhe-
cer mais sobre educação profissional, inovação e tecnologia industrial. São 
diversas oportunidades de interação e oportunidades de aprender mais 
sobre profissões e decidir com mais segurança qual carreira profissional 
se deseja seguir. As unidades do Senai-RS promoveram gratuitamente 
palestras, minicursos, visitas técnicas e oficinas durante os dois dias. As 
cidades com programação especial foram Porto Alegre, Caxias do Sul, 
Santa Rosa, Bento Gonçalves, Erechim, Estância Velha, Esteio, Gravataí, 
Lajeado, Novo Hamburgo, Panambi, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul. 
A iniciativa visa também demonstrar a qualidade da infraestrutura e do 
corpo docente do Senai, além de despertar o interesse dos visitantes para 
as diversas profissões industriais.

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 realiza-
do pelo IEL-RS nos dias 27 e 28 de novembro com o tema Transformação 
Digital na Prática: O Mindset do Líder, no Centro de Eventos FIERGS, das 
8h30min às 17h30min. O curso será conduzido por Paula Traldi, do Insper, 
parceiro do IEL. Ela fundou em 2015 a Blossom Consulting, depois de 27 
anos de experiência como executiva na Ford, Unilever, Novartis, Abril e 
Pátria Investimentos. Além de lecionar no Insper em cursos de Educação 
Executiva, tem vários projetos de diagnóstico da prontidão para transfor-
mação digital e gestão de mudança. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O Serviço Social da Indústria inaugurou estruturas e melhorias 
realizadas no Centro Esportivo do Sesi de Marau na última quinta-feira 
(21). As obras vão possibilitar a ampliação dos programas na área 
de Educação da região, incluindo 200 vagas no Contraturno Escolar 
para 2020. A construção de duas novas salas também vai permitir o 
aumento do atendimento em Iniciação às Artes, um espaço voltado 
para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. As novidades também 
incluem novos vestiários, melhorias no laboratório de informática e 
na área de atendimento ao cliente, entre outras.
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Os 14 passos para Implementar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
é tema de palestra a ser realizada pela FIERGS, por meio do Conselho de 
Relações do Trabalho (Contab), nesta terça-feira (26), às 9h. O evento apre-
senta as diversas fases necessárias para adequação de uma organização 
aos requisitos da LGPD e do Regulamento Geral de Proteção de Dados, 
esclarecendo o envolvimento multidisciplinar das diferentes áreas de 
negócio e como conduzir um processo de conformidade a estas Leis. O 
palestrante será o consultor especialista Fernando Marinho. Informações: 
0800 51 8555 – Opção 3 ou eventos.contrab@fiergs.org.br.

A ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Maria Cristina Peduzzi 
afirmou, na sexta-feira (22), na Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), que a Modernização Trabalhista – Lei 13.467 – veio 
trazer segurança jurídica e ajudar a enfrentar o desemprego crescente e 
a crise econômica. Maria Cristina participou da reunião do Conselho de 
Relações do Trabalho (Contrab) da entidade, conduzida pelo coordenador 
do Contrab, Thômaz Nunnenkamp, e na sequência foi recepcionada pelo 
vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(CIERGS), Carlos Alexandre Geyer, e outros industriais, em um almoço. “A 
lei seguiu orientação de um contexto internacional e global, não foi algo 
isolado do Brasil”, observou.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O novo presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas no Rio Grande 
do Sul (Sindigraf-RS), Roque Noschang, planeja nos próximos três anos 
apoiar os empresários  do setor em busca de uma gestão profissionalizada, 
conhecimento e atualização. “Vamos nos aproximar mais de entidades 
que podem nos ajudar, pois a tecnologia na indústria gráfica muda rapi-
damente”, disse ele na cerimônia de posse da diretoria, que foi dada pelo 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, na noite da última quinta-
-feira (21), no Leopoldina Juvenil.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O projeto Sistema automatizado de corte de correntes para joias e 
bijuterias, do Senai Guaporé, foi o vencedor do Inova Senai 2019, que 
aconteceu nesta quinta e sexta-feira no Senai Porto Alegre. O trabalho, 
realizado pelos alunos Gaeker Proencia, Emanuele Gosh e Bruno Scherer, 
tem como objetivo eliminar ou reduzir consideravelmente o processo 
manual no corte das correntes, desafio da empresa MW do Brasil. Os alunos 
desenvolveram um protótipo automatizado para corte de correntes de 
joias banhadas em ouro, prata, estanho, etc, que aumenta a produtividade 
da empresa com maior segurança ao funcionário.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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