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Embaixador de Portugal busca maior aproximação 
com indústria do Rio Grande do Sul

Lançado Grupo de Trabalho em Competitividade e Inovação 

Senai entrega projeto do Edital Gaúcho de Inovação

Exportações gaúchas recuperam nível anterior ao da pandemia

Atividade do setor industrial  
registra três meses 
consecutivos de queda

FIERGS participa do primeiro encontro 
da Frente Parlamentar da Indústria

Educação de Jovens e Adultos do Sesi 
com matrículas abertas

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

As exportações da indústria de transformação no Rio Grande do Sul aumen-
taram consideravelmente tanto na comparação mensal quanto no acumulado 
do ano. Em junho, totalizaram US$ 1,2 bilhão, um avanço de 43,4% ante o mesmo 
mês de 2020, quando foram de US$ 836 milhões. Já no primeiro semestre de 
2021, alcançaram US$ 6,2 bilhões, 29,5% maior em relação ao acumulado de 
janeiro a junho do ano passado. “O resultado recupera o patamar do primeiro 
semestre de 2019, já que em 2020 a queda foi muito forte em função da pan-
demia, quando a redução nas vendas provocada pelo confinamento e pelas 
restrições à produção causou grandes perdas ao setor industrial. Aos poucos, 
parceiros importantes nossos, como China e Argentina, começam a retomar 
as compras”, diz o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry.
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Pelo terceiro mês consecutivo, o Índice de Desempenho Industrial gaúcho 
(IDI-RS), divulgado na segunda-feira pela FIERGS, registrou queda de 1,6% em 
maio, na comparação dessazonalizada com abril. O índice acumula baixa de 3% 
desde março, mas continua acima do nível anterior ao da pandemia, depois da 
forte expansão que sucedeu o colapso em abril de 2020. “O resultado confirma 
um processo de desaceleração no setor, impactado pela escassez e, principal-
mente, pelo intenso aumento dos custos dos insumos e matérias-primas, pelos 
efeitos da pandemia e pela redução dos auxílios governamentais”, afirma o 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 
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Inovação e tecnologIa

CNI e Sosa criam programa com startups brasileiras
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exportações

CNI e Federações oferecem consultoria gratuita
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TIRE O PROJETO DE INOVAÇÃO 
DA SUA EMPRESA DO PAPEL 
COM A AJUDA DOS   
MELHORES PROFISSIONAIS   
DE INOVAÇÃO DO PAÍS. 

PA R C E R I A I N I C I AT I VA

A inovação impulsiona a competitividade, o desenvolvimento  

 das indústrias e do país.

O programa INOVA Talentos - IPT Open Experience é uma parceria do IEL 
com o IPT e tem o objetivo de desenvolver projetos de inovação nas 
empresas de pequeno, médio e grande portes, instituições públicas   
e privadas de ciência e tecnologias, órgãos de governo e entidades  
 do terceiro setor. Se sua empresa tem um projeto de inovação e precisa 
de apoio dos melhores profissionais para viabilizá-lo, essa é uma 
oportunidade imperdível.

Quem inova tem futuro.

Conheça o programa e Participe!

www.inovatalentos.com.br

/IELbr /iel-nacional /IELNacional(11) 3040-3378 /ielbr

Inova Talentos - Anuncio 1.indd   1 18/05/21   15:30
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Indústria
Brasileira

▼ SENADOR ROBERTO ROCHA
“Reforma tributária é prioridade”

Após 17 anos, Câmara dos Deputados aprova a lei geral 
que promete mais segurança jurídica e incentivo 

aos investimentos em infraestrutura

As novas vias do
licenciamento ambiental

COP 15 E COP26 ▶ O que esperar da agenda ambiental na China e na Escócia
ATUAÇÃO ▶ Um novo balanço das propostas da CNI para o Brasil voltar a crescer
TELEMEDICINA ▶ A experiência do SESI com um serviço mais seguro e rápido

Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 
Indústria Brasileira. 
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AGENDA

BANCOS SOCIAIS
A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS será homenageada na segunda-feira (12), às 16h, com a Medalha da 55ª Legislatura, da Assembleia 
Legislativa por proposição da deputada Patrícia Alba. O presidente da FIERGS e do Conselho de Curadores da Fundação, Gilberto Porcello Petry, receberá 
o reconhecimento. Os Bancos Sociais atendem as mais diversas instituições do terceiro setor, levando todos os tipos de benefícios necessários para uma 
melhor qualidade de vida. Somente em Porto Alegre, são beneficiadas mais de 400 instituições, mensalmente.

WEBINAR ENERGIA EÓLICA
Será na próxima quinta-feira (15), das 15h às 16h, o webinar GD em Foco - Energia eólica e as oportunidades no Mercado Livre. Trata-se de uma prévia 
para o 5º Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis no Rio Grande do Sul, que ocorrerá em 7 de outubro. O webinar é uma 
iniciativa da FIERGS, por meio do IEL-RS, e Sebrae-RS, com apoio do Senai-RS e Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS. A promoção é do 
Conselho de Infraestrutura (Coinfra) da FIERGS, por meio do GT Energia. O evento é gratuito. Informações: https://bit.ly/3yEMerq

O governo do Estado lançou, na terça-feira, o Grupo de Trabalho (GT) Com-
petitividade e Inovação. A iniciativa é uma parceria com a FIERGS, por meio 
do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec), o Transforma RS e o Sebrae-RS. 
A intenção é debater políticas públicas de estímulo à competitividade e à 
inovação no ambiente produtivo do Estado, de forma a colocar esse processo 
no centro da estratégia estadual de desenvolvimento econômico e social, es-
timulando a competitividade, a simplificação legislativa e apoiando projetos 
de pesquisa. Realizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), na 
capital, o evento teve a presença do governador Eduardo Leite, do presidente 
da FIERGS, Gilberto Petry, do empresário e representante do Transforma RS, 
Daniel Randon; do superintendente do Sebrae-RS, André de Godoy, e de se-
cretários de Estado, entre outros.

O GT terá como foco três estratégias voltadas à retomada do crescimento 
da economia, à geração de empregos qualificados, à atração e retenção de 
talentos e ao aumento da qualidade de vida. A partir do lançamento desta 
terça-feira, o GT, via Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria 
de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), realizará pesquisas para mape-

 O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, com 
apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, 
fez a entrega de seu primeiro projeto: o Alaska. A ideia da empresa Biotecno era desenvolver um 
sistema para manter a temperatura em refrigeradores científicos (utilizados para armazenamento 
de vacinas) no caso de situações de falta de energia por meio de um sistema com materiais de 
troca de fase (phase change material – PCM). Com a ajuda do Instituto Senai de Tecnologia em 
Petróleo, Gás e Energia, o resultado foi o desenvolvimento dos itens que compõem o sistema de 
armazenamento térmico. Foram testados e validados, apresentando tempos de autonomia do 
refrigerador científico que atingiram até 35h para condições ambientais controladas. Entre os 
benefícios da inovação estão a redução do tamanho da bateria e do lixo eletrônico e a diminui-
ção do custo para os clientes da Biotecno que não precisarão adquirir baterias para reposição 
após o fim da vida útil. 
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amento dos cenários sobre os investimentos privados nas atividades de 
pesquisa e desenvolvimento. Ocorrerão ainda reuniões ordinárias mensais 
e recorrentes com o grupo plenário e serão organizadas três proposições 
legislativas priorizadas para o enfrentamento dos temas.

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está com matrículas 
abertas para os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. A metodologia da EJA 
é pensada especialmente para o trabalhador da indústria e seus dependentes, visando seu cresci-
mento profissional e como cidadão. À distância, a EJA do Sesi utiliza uma plataforma de educação, 
que permite ao aluno estudar de forma flexível onde, como e quando puder. Voltada ao mundo do 
trabalho e à solução de problemas, a metodologia do Sesi permite ao aluno perceber a aplicabilidade 
do conhecimento adquirido.  Para as empresas, a EJA do Sesi é a oportunidade de desenvolver seus 
colaboradores, elevar o nível de escolaridade e qualificar o seu quadro de pessoal. Mais informações 
https://www.sesirs.org.br/servicos/eja-educacao-de-jovens-e-adultos-distancia ou pelo telefone 
0800 051 8555 e whatsapp 51 99226.3846. 
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O embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, e o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, destacaram, nessa quinta-feira, a necessidade 
de se intensificarem as relações comerciais do país com a indústria do Rio Gran-
de do Sul. Ramos foi recebido por Petry, na sede da FIERGS, quando trataram 
de inciativas para ajudar a incrementar o comércio e os investimentos entre 
portugueses e gaúchos.

Portugal foi apenas o 31º destino das exportações brasileiras em 2020, 
e o 39º do Rio Grande o Sul. Adquiriu do Brasil especialmente combustíveis 
minerais, 60% do total, enquanto do RS foram gomas e resinas vegetais (24%). 
Em contrapartida, vendeu principalmente gorduras e óleos (35%) e cortiças e 
suas obras (19%), respectivamente. No ano passado, a corrente de comércio 
com o Brasil superou os US$ 2,4 bilhões. Já com o Estado, foi de US$ 77 milhões. Fo
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Articulação Parlamentar (Coap) da entidade, Cláudio Bier, e do vice-presidente 
regional do CIERGS, Maurício Harger, além de autoridades políicas. Os princi-
pais encaminhamentos resultantes do encontro que tiveram destaque foram 
questões relativas a melhorias na legislação tributária e ambiental, atenção aos 
novos planos diretores municipais, a estratégica necessidade de valorização da 
produção local e da exploração de novas vocações, entre outras.

Conforme o presidente da FPI-RS, deputado Dalciso Oliveira, os temas em 
debate foram extraídos da Plataforma de Compromissos para um Brasil Indus-
trial, elaborada pela FIERGS, e foram base para o diagnóstico da realidade da 
região e o apontamento de demandas e expectativas. Cláudio Bier considerou 
a reunião muito positiva e destacou a importância da criação da Frente lide-
rada por Oliveira. “É uma iniciativa que com certeza ajudará toda a indústria 
gaúcha e o nosso Estado. Estávamos precisando de uma Frente Parlamentar 
que olhasse para o nosso setor”, disse.

Maurício Harger ressaltou que as demandas específicas da região se referem 
à sustentabilidade, sistema hidroviário, a infraestrutura, e a educação e formação 
para a retomada da economia e a geração de empregos. O economista-chefe 
da FIERGS, André Nunes, fez uma apresentação sobre o cenário macroeconô-
mico, destacando a importância da participação da indústria na economia do 
Brasil e no Rio Grande do Sul.

A Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Gaúcha (FPI-RS) - De-
fendendo o RS que produz, realizou, na quinta-feira, o primeiro encontro 
regional previsto no plano de trabalho. A atividade, em formato híbrido, 
no Plenarinho da Assembleia Legislativa, envolveu setores da indústria 
da Região Metropolitana, e teve a participação de  líderes empresariais, 
entre eles o vice-presidente da FIERGS e coordenador do Conselho de 
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