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FIERGS, FIEP e FIESC alertam ao presidente do Senado sobre 
insegurança jurídica provocada por decisão do STF

Federações Industriais da Região Sul 
intensificam ações em busca de interesses comuns

IEL Lab fica entre os três vencedores do Mate Awards

Indústria gaúcha e governo argentino discutem 
projeto de fornecimento de gás natural de Vaca Muerta

FIERGS recebe até 11 de março inscrições 
para a Feira de Hannover 2023

Presidente Petry participa de encontro
com governadores no RJ

Senai participa da 46ª Fimec

Sesi apresenta reflexões sobre Educação 
e Mundo do Trabalho em evento na Assembleia
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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

Robótica
Construindo sonhos! Como a robótica 
educacional transforma a vida dos jovens

inteRnacional
Setor privado e governos se reúnem no Encontro 
Econômico Brasil-Alemanha

Os presidentes das Federações das Indústrias dos Estados do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), Paraná (FIEP) e Santa Catarina (FIESC) se reuniram com 
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para manifestar “insurgência 
e preocupação” com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no jul-
gamento dos Recursos Extraordinários 955227 e 949297 dos temas 881 
e 885. No julgamento, ocorrido em 8 de fevereiro, os ministros do STF 
determinaram que os contribuintes com decisão favorável transitada em 
julgado, permitindo o não pagamento da Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), serão obrigados a voltar a pagar o tributo desde 2007, a 
data em que a Corte reconheceu a constitucionalidade da contribuição 
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 15.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Como forma de intensificar e definir novas ações conjuntas em de-
fesa de temas de interesses comuns, os presidentes das três Federações 
Industriais da Região Sul se reuniram, na quarta-feira, na Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), em Florianópolis. Os 
presidentes da FIERGS, Gilberto Porcello Petry; da FIESC, Mario Cezar de 
Aguiar; e da FIEP (Paraná), Carlos Valter Martins Pedro, vão intensificar 
a articulação com as lideranças políticas dos três estados no Congresso 
Nacional. Eles buscam maior reconhecimento para a contribuição dos 
três estados no desenvolvimento do País, e questionam, por exemplo, 
o fato de a Região Sul não possuir nenhum representante entre os 12 
integrantes do grupo de trabalho que discute a Reforma Tributária na 
Câmara dos Deputados.

O Programa IEL Lab, que tem como objetivo conectar indústrias com startups, por meio de projetos inovadores, aceleração e o desenvolvimento de 
novos modelos de negócio, ficou entre os três vencedores na categoria LAB Privado, no Mate Awards 2023. A cerimônia de entrega dos prêmios ocorreu 
na noite de terça-feira. Na mesma categoria foram premiados os Labs da Fecomércio e da Grendene. Em sua primeira edição, a premiação reconheceu 
agentes do ecossistema de inovação do RS e abriu o calendário nacional desta economia que vem se tornando tão importante. A iniciativa resulta de 
uma parceria entre a Associação Gaúcha de Startups (AGS) e o Sebrae-RS, por meio de sua marca de inovação, SebraeX . Esta primeira edição contou 
com 95 iniciativas inscritas.

COMÉRCIO EXTERIOR
A webinar gratuita sobre a Importância dos Tratados Internacionais no Comércio Exterior Brasileiro ocorre em 9 de março, das 10h às 11h30min. Entre 
os principais tópicos a serem abordados estão Os Tratados Internacionais na História: Um breve sumário de como os pactos internacionais afetam 
o comércio entre as nações; Acordos Multilaterais, Bilaterais e Blocos Econômicos; Os Tratados que o Brasil é signatário em matéria comercial, entre 
outros. O instrutor será Augusto Oliveira da Silva Neto. Informações: cinrs@fiergs.org.br, (51) 3347-8675 e WhatsApp (51) 98970-3769.Inscrições:  
https://bit.ly/webinar_tratadosvigentes.

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
A FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), e da Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind), realiza o Seminário 
de Negociações Coletivas 2023. Será em 14 de março, das 13h30min às 17h30min, no Salão de Convenções da entidade. Informações:  
eventos.contrab@fiergs.org.br, ou 0800 0518555 - Opção 3. Inscrições: https://negociacoescoletivas.eventize.com.br/

INTERNACIONALIZAÇÃO
Voltada a executivos das áreas de Administração e Comércio Exterior, a capacitação sobre Planejamento Estratégico na Internacionalização da Empresa 
ocorre em 14 e 15 de março, das 9h às 12h, por videoconferência. Informações: cinrs@fiergs.org.br, (51) 3347-8675 e WhatsApp (51) 98970-3769. Entre 
os tópicos abordados estarão a Importância do planejamento estratégico para contemplar ações de internacionalização e  ferramentas para análise e 
mensuração de resultados.

JUSTIÇA DO TRABALHO
Novos desafios da solução de conflitos na Justiça do Trabalho é o tema do evento presencial que ocorre no Plenário Mercosul da FIERGS, em 17 de março, 
das 10h às 13h. Os palestrantes serão a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi; o presidente da Academia Brasileira de 
Direito do Trabalho (ABDT), Luiz Carlos Amorim Robortella; e o advogado Benôni Rossi. A organização é da FIERGS, por meio do Conselho de Relações do 
Trabalho (Contrab), da ABDT, do programa de pós-graduação em Direito da UFRGS, e da Academia Sul-Rio-grandense de Direito do Trabalho. Informações: 
eventos.contrab@fiergs.org.br. Inscrições até o dia 17 em https://solucaodeconflitosjt.eventize.com.br/index.php?pagina=4.

AGENDA

Com enfoque no mercado de gás natural e a prioridade que represen-
ta para o setor industrial, a FIERGS realizou, em parceria com o governo 
gaúcho e a embaixada da Argentina no Brasil, o seminário Oportunidades 
Argentina-Brasil, Relação com o Governo de Misiones e o Fornecimento de 
Gás Natural de Vaca Muerta ao Rio Grande do Sul. Presente ao evento, o 
embaixador argentino, Daniel Scioli, destacou o total interesse do governo 
argentino na conclusão da obra, que inicia na província de Neuquén, e 
cuja primeira etapa, de 563 quilômetros, entre Tratayén e Saliquelló, se 
encontra em execução, com previsão de entrega em junho deste ano.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) estará na 46ª edição 
da Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e 
Equipamentos para Calçados e Curtumes (Fimec), que será realizada de 7 a 9 de 
março, na Fenac, em Novo Hamburgo. Além da Fábrica Conceito, que terá a par-
ticipação de 75 alunos do curso de Aprendizagem Confeccionador de Calçados, 
do Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Calçado e Logística Industrial, de Novo 
Hamburgo, haverá um espaço para apresentar as novidades dos institutos Senai 
de Inovação e Tecnologia.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Educação e o Mundo do Trabalho foi a palestra do superintendente 
regional do Sesi-RS, Juliano Colombo, na quinta-feira, durante o lança-
mento do Programa Educação do Futuro, na Assembleia Legislativa do 
RS. O programa, da Fundação Ulysses Guimarães, busca engajar gestores 
e lideranças para o diálogo e busca de soluções relacionadas à educação 
e melhor preparo à qualificação para o trabalho. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Vacinação contra 
a gripe 2023

A campanha de vacinação contra a gripe 2023 do Serviço Social da 
Indústria (Sesi-RS) está em andamento. As inscrições podem ser feitas pelo 
link sesirs.org.br/campanhavacinacao. As empresas do Rio Grande do Sul 
interessadas em participar já podem se inscrever e preencher o cadastro, 
incluindo o número de doses desejadas. A aplicação ocorrerá em ordem 
de aprovação do contrato.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul recebe 
até 11 de março inscrições para a Feira de Hannover 2023, a principal 
exposição de tecnologias para a indústria do mundo, que ocorre entre 
17 e 21 de abril, na Alemanha. A promoção é em conjunto com a Con-
federação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS). A expectativa é por uma 
comitiva de mais de cem participantes de todos os estados brasileiros, 
com cerca de 50 gaúchos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, participa do 7° Encontro 
do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que reúne até este sábado, 
na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, sete governadores, além de 
presidentes das Federações Industriais das duas regiões. Autoridades polí-
ticas, lideranças empresariais e especialistas discutem temas que atendam 
demandas econômicas, sociais e ambientais, em uma agenda de cooperação.

Petry fez parte, na tarde desta sexta-feira, a convite do governador 
do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no Palácio Guanabara, de uma reunião 
entre a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e as 

demais federações do Cosud com os governadores. O objetivo foi o de 
identificar pontos comuns nas políticas públicas entre os estados do Sul 
e do Sudeste. Na edição 2023 do Cosud, os temas a serem debatidos são 
Reforma Tributária, Pacto Federativo e Saneamento. Nos painéis realizados 
ao longo de três dias estavam confirmadas as participações dos ministros 
da Fazenda, Fernando Haddad; da Casa Civil, Rui Costa;, e da Secretaria das 
Relações Institucionais, Alexandre Padilha; além do presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, do senador Davi Alcolumbre, de ministros do 
STF e do STJ, entre outros.
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