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Lei Geral de Proteção de Dados - Como sua 

empresa deve se preparar para a LGPD? 

Diante da entrada em vigor da Lei Geral de 

Proteção de Dados, o SINDIQUIM/RS está 

promovendo o evento on-line e gratuito com 

o objetivo de dirimir dúvidas e proporcionando 

mais conhecimento sobre o tema e sua 

aplicação. 

Data: 28 de outubro de 2020 

Horário: das 10h às 12h 

Faça sua inscrição para receber o link da 
palestra: sindiquim-rs@sindiquim.org.br  
 

 

DECRETO 
PRORROGA 

ACORDOS DE 
JORNADA DE 
TRABALHO 

Foi Prorrogado os 
prazos para celebrar 
acordos de redução 
proporcional de 
jornada de trabalho e 
de salário e de 
suspensão temporária 
de contrato de trabalho 
e para efetuar o 
pagamento dos 
benefícios 
emergenciais de que 
trata a Lei nº 14.020, 
de 6 de julho de 2020. 
Para ler a íntegra do 
Decreto:http://www.plan
alto.gov.br/ccivil_03/_ato2
019-
2022/2020/decreto/D1051
7.htm 

Dia 4/11, 14h – 
Webinar: 
“Produtividade e 
seus ganhos a 
longo prazo”. O 
objetivo é acelerar o 
ritmo de projetos nos 
diferentes setores da 
indústria através da 
tecnologia 4.0. 
Promovida pelo 
Conselho de 
Inovação e 
Tecnologia da 
FIERGS e IEL/RS. 
Inscrição Gratuita: 
https://www.ielrs.org.
br/evento/webinar-
produtividade-e-seus-
ganhos-longo-prazo-
jornada-40 
_________________ 
 

 
 
 

Exportações da 

indústria no RS 

completam um ano de 

quedas consecutivas 

Com redução em 17 dos 23 

setores que registraram 

embarques no mês, as 

exportações da indústria do 

Rio Grande do Sul 

completaram, em setembro, 

um ano de quedas 

consecutivas. As vendas 

externas industriais 

totalizaram US$ 827,8 milhões, 

o 12º recuo em sequência no 

comércio exterior, retração 

de 25,4% em relação ao 

mesmo mês do ano passado, 

quando alcançaram US$ 1,1 

bilhão. Fonte FIERGS 

 

AGENDA  

SINDIQUIM 
PALESTRA:  LEI 
GERAL DE 
PROTEÇÃO DE 
DADOS - LGPD –  
28 de outubro de 2020   
10h às 12h 
 

REUNIÃO COMITÊ 
TÉCNICO – Saúde, 
Segurança e Meio 
Ambiente - 12 de 
novembro de 2020 – 
14h às 16h 
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