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Expodireto destaca lideranças e empresas do agronegócio

Palestrantes apresentam os desafios enfrentados para 
soluções de conflitos na Justiça do Trabalho

Mulheres compartilham histórias de
sucesso e liderança na indústria

5ª Feira de Talentos Contrate.me, on-line e gratuita, 
reúne oportunidades entre 18 e 20 de abril

Contraturno busca desenvolver 
competências tecnológicas

Faculdade é sede de evento

Inscrições para a missão à Feira de Hannover 
terminam neste sábado 

Pesquisa da FIERGS mostra 
atividade industrial em queda no RS

Alunos do Senai iniciam preparação para
Seletiva Nacional WorldSkills

Escolas gaúchas estarão no Festival Sesi de Robótica em Brasília

Senai-RS na Fimec

Campanha Sábado Solidário arrecada alimentos 
em 19 cidades gaúchas

Rede de Bancos de Alimentos 
e Sindipan-RS preparam 
projeto piloto

Bancos Sociais 
oferecem cursos gratuitos

Empresas recebem orientações em seminário 
sobre negociações coletivas 
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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

Leis e normas
CNI lança Agenda Jurídica da Indústria 
com 77 ações que tramitam no STF

inovação e tecnoLogia
Brasil precisa destravar barreiras para 
acompanhar ritmo da inovação

infraestrutura
Sem amarras: empresas querem migrar 
para o mercado livre de energia

Para tratar sobre os caminhos à resolução de conflitos na Justiça do 
Trabalho, a FIERGS realiza, por meio do Conselho de Relações do Trabalho 
(Contrab), em 17 de março, em sua sede, o evento Novos desafios da solução 
de conflitos na Justiça do Trabalho. Os debates envolverão a ministra do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, que apresentará a 
palestra Resolução de Conflitos: Meios Alternativos e a Justiça do Trabalho; o 
presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT), Luiz Carlos 
Amorim Robortella; e o advogado Benôni Rossi.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma comitiva liderada pelo presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry, participa, entre 17 e 21 de 
abril, da principal feira de tecnologias para a indústria do mundo, a Hannover 
2023, na Alemanha. A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios 
(CIN-RS), recebe até este sábado, 11 de março, inscrições de empresas para o 
evento, em uma promoção conjunta com a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS). 
A expectativa é por uma delegação com mais de cem participantes de todos 
os estados brasileiros, com cerca de 50 gaúchos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), caiu 4,4% na virada do ano, 
com ajuste sazonal. Foi o quarto recuo em relação ao mês anterior nos últimos 
cinco meses, acumulando perdas de 7,8%. “De uma forma geral, os indicadores 
mostram um cenário bastante negativo para o setor em janeiro, confirmando 
o ciclo intenso de desaceleração pelo qual passa a indústria gaúcha desde se-
tembro do ano passado, processo fortalecido pela queda e perda da confiança 
dos empresários durante esse período”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry. Ele reforça que o setor industrial enfrenta um cenário cada vez 
mais adverso, ao combinar elevados níveis de incerteza e juros com a redução 
da demanda doméstica, especialmente dos investimentos, em consequência 
da desaceleração econômica em curso. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do 
Sul (Senai-RS) já iniciaram a preparação para a Seletiva Nacional WorldSkills. São 
25 estudantes que estão treinando para 20 ocupações. Os certames nacionais 
ocorrerão entre setembro e outubro e vão escolher os melhores do Brasil que 
vão disputar a WordSkills 2024, que será realizada em Lyon, na França. Nas 
provas, os jovens são desafiados a executar tarefas do dia a dia do trabalho 
das profissões que escolheram, dentro de prazos e padrões internacionais de 
qualidade. Este ano, a competição ocorrerá de forma on-line, híbrida e presen-
cial, conforme a profissão.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Maior competição de robótica educacional do Brasil, o 5º Festival Sesi de 
Robótica ocorre, neste ano, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, entre 
os dias 15 e 18 de março. Mais de 2 mil estudantes de escolas da rede Sesi e 
Senai, públicas e privadas das 27 unidades da federação estarão reunidos em 
um evento gratuito e aberto ao público. Os competidores, com idade entre 9 e 
19 anos, desembarcam em Brasília depois de meses dedicados à programação e 
à construção de robôs e ao desenvolvimento de projetos sociais e de inovação 
para apresentar e competir com as suas criações. 

A competição de robótica acontece em quatro modalidades, que variam 
de acordo com o desafio, o porte do robô e a idade dos competidores.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai-RS esteve na 46ª edição da Feira Internacional de Couros, Produtos 
Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes 
(Fimec), realizada esta semana, na Fenac, em Novo Hamburgo. Além da Fábrica 
Conceito (foto), que contou com alunos do curso de Aprendizagem Confeccio-
nador de Calçados, do Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Calçado e Logística 
Industrial, de Novo Hamburgo, o Senai contou com um espaço para apresentar 
as novidades dos institutos Senai de Inovação e Tecnologia.

O Sábado Solidário, uma Campanha da Rede de Bancos de Ali-
mentos do Rio Grande do Sul, ocorre neste sábado (11), em 19 cidades 
gaúchas. Voluntários e parceiros se mobilizarão para levar alimento 
para mais de 900 entidades e famílias atendidas no Estado. A ação 
envolverá os Bancos de Alimentos de Cachoeirinha, Camaquã, Cano-
as, Caxias do Sul, Cruz Alta, Gravataí, Pelotas, Porto Alegre, Região do 

Calçado (Novo Hamburgo, Estância Velha, Sapiranga e Campo Bom), 
Santa Maria, Vale do Sinos (Portão, Sapucaia, São Leopoldo e Esteio), 
Venâncio Aires e Viamão. Voluntários devidamente uniformizados com 
o jaleco do Banco de Alimentos arrecadarão doações em mais de cem 
supermercados. Doações também podem ser feitas on-line pelo site 
www.doealimentos.com.br.

A Rede de Bancos de Alimentos RS e o Sindicato das Indústrias de Panificação e 
Confeitaria e de Massas Alimentícias e Biscoitos do Rio Grande do Sul (Sindipan-RS) 
realizaram, na terça-feira, a terceira reunião para implantação de um projeto piloto 
que visa minimizar a fome no Estado, por meio da colaboração dos associados do 
Sindicato. Pelo termo de cooperação assinado entre ambas as entidades, em 2022, 
o Sindipan-RS atuará na divulgação e conscientização, estimulando a cooperação 
de seus associados na doação a instituições sociais os itens excedentes do dia, que 
estiverem no prazo de validade, respeitando os quesitos higiênico-sanitários e 
nutricionais, e em perfeitas condições para o consumo humano.

Já o Banco de Alimentos elaborou a Cartilha de Doação de Excedentes, 
abordando a Lei 14.016/20, e procedimentos como temperatura correta, pro-
cessos, embalagens, logística, entre outros tópicos. O manual já está concluído. 
O Sindipan-RS possui 7 mil padarias e confeitarias associadas, de todo o Estado. 
Destas, quase a metade já distribui os produtos excedentes para as comunidades 
locais. A Lei 14.016, que dispõe sobre o combate ao desperdício e doação de 
alimentos excedentes, sancionada em 23 de junho de 2020, trouxe a segurança 
jurídica necessária para que estabelecimentos do setor alimentício possam 
doar itens não comercializados que estejam próprios para o consumo humano.

Estão abertas as inscrições para as formações oferecidas pela 
Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS. As aulas iniciam 
no mês de março e serão certificadas pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial nas áreas de construção civil, computação 
e vestuários. No mês de março, estão disponíveis 45 vagas para 
os cursos de Pedreiro de Alvenaria, Pintor de Obras Imobiliárias e 
Carpinteiro de Obras. No decorrer de 2023, cerca de 120 vagas serão 
abertas para seis cursos e os candidatos podem entrar em contato 
com os Bancos Sociais para demonstrar interesse em participar. Os 
alunos recebem, gratuitamente, material didático, vale-transporte, 
lanche, uniforme e certificação. As aulas são totalmente presenciais 
e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 13h15min às 17h15min, 
na sede dos Bancos Sociais, localizada na Av. Francisco Silveira Bi-
tencourt, 1928, bairro Sarandi, em Porto Alegre. Mais informações, 
inscrições e lista de espera podem ser obtidas pelo e-mail cursos@
bancossociais.org.br ou pelo telefone (51) 3026-8020. As vagas 
são limitadas. Confira os cursos disponíveis em: bit.ly/cursosfgbs.

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.

O objetivo é impulsionar a preparação das empresas e seus profissionais para que as negociações se tornem instrumento de adequação e flexibi-
lidade no trabalho e de redução de conflitos, com aumento de produtividade e alcance de competitividade. Mais informações em 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.

MERCADO INTERNACIONAL
Como inovar no seu processo de internacionalização é o tema da capacitação on-line e gratuita oferecida pela FIERGS, por meio do Centro Internacional 
de Negócios (CIN-RS), em 22 de março, das 10h às 11h. Serão apresentados novos conceitos, práticas e ferramentas para empresas conquistarem 
mercados com mais rapidez e menos recurso. Informações: cinrs@fiergs.org.br, (51) 3347-8675 e WhatsApp (51) 98970-3769. 

AGENDA

CLIQUE AQUI E ASSISTA

"Mulheres que inspiram: o impacto do empreendedorismo feminino na 
indústria" foi o tema do evento on-line realizado em 8 de março, Dia Interna-
cional da Mulher, reunindo lideranças femininas que compartilharam histórias 
de sucesso de empreendedoras no meio industrial. Participaram a CEO da 
Amazu Biomimicry e sócia & head de Inovação da Mercobor, Giane Brocco; a 
gerente de relações institucionais da Fruki, Fabíola Eggers, e a gerente relações 
internacionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Fernanda Maciel. 
A mediação foi da sócia diretora da Transmaq, Milena Pedroso.

De acordo com dados de pesquisa da CNI divulgados por Fernanda Maciel, 
embora as mulheres ocupem 50% da força de trabalho no Brasil, na indústria 
elas correspondem a 30%, com tendência de crescimento, e, destas, 29% es-
tão em cargo de liderança. A cada dez empresas, seis já adotam políticas de 
igualdade de gênero.

Além de dividirem suas experiências e narrarem as rotinas dentro das em-
presas nas quais exercem cargos de liderança, Fabíola Eggers, Giane Brocco e 
Milena Pedroso reforçaram a importância de as mulheres ocuparem espaço, 
mesmo diante das dificuldades impostas. Segundo Fabíola, apesar de hoje 
o preconceito contra a mulher no mercado continuar grande, na centenária 
Fruki isso foi superado, já que a irmã dela, Aline Eggers Bagatini, está na pre-
sidência do grupo, enquanto ela ocupa a gerência de relações institucionais. 

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

O Serviço Social da Indústria (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 tecnologias”, 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

A Faculdade Senai Porto Alegre sediou na quinta-feira o Seminário EtherCAT 
Brasil 2023. O evento, que também foi realizado em São Paulo (7) e acontecerá 
em Joinville (14), apresentou o uso da tecnologia Ethernet em tempo real na 
automação industrial.

“É importante entender que nada é tão impossível se a gente acredita 
veementemente, com paixão. Se coloca intenção, trabalho e dedicação, 
as coisas acontecem” reforça Giane.

A segunda edição do Mulheres que Inspiram foi uma realização da 
FIERGS, por meio dos Conselhos de Pequena e Média Indústria (Copemi) 
e de Inovação e Tecnologia (Citec).

A Expodireto premiou 24 lideranças, empresas e entidades gaúchas e nacio-
nais ligadas ao agronegócio em mais uma edição do Troféu Brasil. O presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, entregou ao presidente da Federação do 
Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-
-RS) e do Conselho Deliberativo Estadual do Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul (Sebrae-RS), Luiz Carlos 
Bohn, o prêmio Liderança Setorial (foto). O ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Carlos Fávaro, também ganhou um dos troféus, na categoria 
Personalidade do Agro Nacional. A cerimônia ocorreu no último domingo, 5 de 
março, em Carazinho, dentro da programação da 23ª Expodireto, que termina 
nesta sexta-feira, em Não-Me-Toque.

No ano passado, a Expodireto recebeu 263 mil visitantes e comercializou 
R$ 4,9 bilhões, marca que deverá ser superada em 2023. O balanço final da 
feira será divulgado no final da tarde. Nos três primeiros dias, até quarta-feira, 
o destaque ficou com a Agricultura Familiar, com R$ 1,26 milhão em vendas, 
74% do faturamento total do setor na feira de 2022.
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