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Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais recebe da 
Assembleia Legislativa a Medalha da 55ª Legislatura

Especialistas debatem as oportunidades em energia eólica no RS

Consultoria facilita caminho 
na gestão da inovação e 
transformação digital

Gilberto Porcello Petry recepciona 
Jair Bolsonaro na FIERGS

Presidente da Apex apresenta prioridades para 
internacionalização da indústria brasileira

FIERGS e Acisa de Passo Fundo discutem ações conjuntas 

Inscrições abertas nos cursos técnicos do Senai

Sesi auxilia no avanço da 
vacinação contra a Covid 

Matrículas para Educação de Jovens e Adultos
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O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry, recepcionou, na manhã do último sábado (10), 
o presidente da República, Jair Bolsonaro, na sede da entidade. Bolsonaro veio a 
Porto Alegre para participar de um passeio de moto com seguidores, evento que 
tem realizado em cidades brasileiras - como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e 
Chapecó. A motociata teve início no estacionamento da FIERGS, percorreu mais de 
70 quilômetros na capital e região metropolitana.

O presidente da Apex Brasil, Augusto Pestana, participou da reunião on-
-line do Conselho de Comércio Exterior (Concex) da FIERGS, na terça-feira. 
Pestana apresentou “A internacionalização da Indústria Brasileira e o papel 
da Apex-Brasil”, citando as prioridades do país em relação à política externa. 
Ressaltou que a abertura comercial é do interesse do Brasil e do Rio Grande 
do Sul, mas tem de ser feita com o devido cuidado para gerar oportuni-
dades, mas mantendo alguns dos nossos patrimônios industriais. Citou o 

potencial do RS, com importantes avanços tecnológicos e um grande polo 
de Recursos Humanos. Segundo ele, é função da Apex garantir a promoção 
dos produtos brasileiros nos mercados externos, procurando oportunidades 
mais realistas e fazer um trabalho consistente. Para isso, porém, as parcerias 
são fundamentais, como ocorre com o setor privado e entidades, entre elas 
a FIERGS, que, inclusive, mantém um escritório da Apex em sua sede.

Entre as prioridades para a política externa, o presidente da Apex Brasil 
relacionou Crise sanitária – diplomacia da saúde. Ressaltou que o setor de 
saúde é um dos mais importantes, na visão da Apex, para atração de investi-
mentos e há oportunidades para o Brasil se reposicionar nas cadeias globais 
da indústria farmacêutica. Outra prioridade, de acordo com Augusto Pestana, 
está na Diplomacia do desenvolvimento sustentável. Para ele, o Brasil possui 
uma matriz sustentável e é exemplar nesse aspecto, e o agronegócio brasileiro 
conquistou espaço investindo em tecnologias sustentáveis. Cabe à Apex o 
papel de promover a imagem da realidade do agronegócio e da sustenta-
bilidade brasileira. Por fim, existe a Retomada do crescimento econômico 
– diplomacia econômica, algo que Pestana percebe pelo começo de uma 
retomada em 2021. O trabalho para 2022 é de que seja um ano ainda melhor, 
mas para isso é preciso estar preparado, aproveitando oportunidades. Uma 
das iniciativas da Apex foi a de reforçar sua área de inteligência de mercado.

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, recebeu, na quarta-feira, 
o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio 
de Passo Fundo (Acisa), Cassio Roberto Gonçalves. O objetivo da visita foi o 
de aproximar as duas entidades para um papel mais ativo da Acisa junto às 
indústrias do município. Com apoio da FIERGS, a Associação poderá levantar 
necessidades e tentar trazer soluções para as empresas como treinamento, 
network, informação em tecnologia e inovação, auxiliando especialmente 
as pequenas e médias. Gonçalves esteve acompanhado do presidente do 
Conselho Regional de Desenvolvimento da Produção (Corede Produção), 
Evandro Silva.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com inscri-
ções abertas para cursos técnicos em várias regiões. São  2.700 vagas, sendo 
800 presenciais e 1.900 semipresenciais em 19 cidades do Estado, em áreas 
como Automação Industrial, Mecânica, Química,  Vestuário, entre outros.  Os 
cursos técnicos do Senai-RS têm a preferência de 95,8% das indústrias na 
hora de contratar, conforme o Sistema de Acompanhamento de Egressos da 
instituição. Mais informações site www.cursostecnicossenairs.com.br ou 
pelo telefone 0800 051 8555
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O Sesi-RS segue auxiliando as prefeituras no avanço da vacinação, por meio 
de profissionais e de sua infraestrutura. Em São Leopoldo, já aplicou 2.281 
doses. Esta semana, 313 trabalhadores da indústria de Rio Grande, no Sul do 
Estado, foram vacinados pelo Sesi. 

Leis e Normas
A adequação da LGPD para as micro e pequenas empresas
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iNfraestrutura
Novo Marco Legal Ferroviário vai destravar investimentos
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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
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▼ 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. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

AGENDA

CAPACITAÇÃO EXPORTAÇÕES
A capacitação Declaração Única de Exportação (DU-E) na Prática, realizada de forma on-line pela FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios 
(CIN-RS), ocorre em 21 e 22 de julho, das 9h às 12h. O objetivo é explicar o funcionamento da DU-E por meio de um simulador, permitindo que o 
profissional domine o instrumento na prática.  Informações: cin@fiergs.org.br ou (51) 3347-8675. Inscrições: https://bit.ly/duepratica.

MERCOPAR 2021
De 5 a 7 de outubro ocorre no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, a 30ª Mercopar - Feira de Inovação Industrial, uma realização da 
FIERGS e Sebrae-RS. Aos moldes do ano passado, a edição de 2021 contará com rígidos protocolos de segurança sanitária durante o evento. A visitação 
durante os três dias é gratuita mediante credenciamento on-line . Informações: www.mercopar.com.br e no instagram @mercopar.

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está com matrí-
culas 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 crescimento 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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A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS foi contemplada, na 
segunda-feira, com a Medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa. 
O presidente da FIERGS e do Conselho de Curadores da Fundação, Gilberto 
Porcello Petry, recebeu a homenagem, realizada em cerimônia híbrida, com 
parte presencial e parte on-line. Petry destacou a origem da Fundação, criada 
de maneira inédita no País em 6 de dezembro de 2003, a partir da experiência 
de três anos do Banco de Alimentos. “O conceito da Fundação funciona porque 
é simples: se o que falta sobra, o jeito é organizar. E o desperdício, de maneira 
circular, se transforma em benefício. Assim, hoje, a Fundação abriga áreas que 
vão desde a entrega diária de alimentos a entidades registradas, até a realocação 
de materiais de construção, vestuário, móveis, equipamentos de informática, 
passando pelo Banco de Transplantes e Banco de Pele”, disse. 
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O Instituto Euvaldo Lodi (IEl-RS), o Instituto Senai de Tecnologia em Meca-
trônica e a Unisinos desenvolveram uma metodologia para gestão de inovação 
e transformação digital das empresas. O projeto foi aprovado na Chamada 
NAGI Digital da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e inicia no próximo 
mês para um atendimento piloto. A intenção é contribuir para a transição da 
empresa para o ambiente da indústria 4.0, com foco na maturidade tecnológica 
e nos processos de gestão e produção.  Informações: 51 3347-8690.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

GD em Foco - Energia eólica e as oportunidades no Mercado Livre foi o 
webinar realizado na quinta-feira. 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, durante a Mercopar. Os convidados foram 
presidente do Sindienergia-RS, Guilherme Sari; e o advogado especialista no 
setor elétrico, Frederico Carbonera Boschin.

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. O coordenador do Grupo Temático de Energia e Telecomunicações do 
Conselho de Infraestrutura da FIERGS, Edilson Deitos, explicou na abertura 
do evento que o setor industrial é o que mais demanda energia no país e 
compreende os desafios que se impõem, alinhados à sustentabilidade. No 
ano passado, revelou Deitos, a energia oriunda de fontes renováveis no Brasil 
representou 48,4% da oferta interna, um percentual bastante elevado, mas 
com espaço para crescer ainda mais.

Para Guilherme Sari, o Rio Grande do Sul, que atualmente é importador de 
energia, tem totais condições de se transformar em um exportador, a partir 
do aquecimento do mercado e com a chegada de investidores em novos 
projetos, algo que já vem ocorrendo. Ele cita, por exemplo, o potencial do 
RS no mercado eólico, com 1,8 giga de potência instalada, enquanto Santa 
Catarina e Paraná, juntos não fecham 500 megawatts.

Como o Rio Grande do Sul importa 34% da energia que consome,  

Frederico Boschin destaca que o aumento da geração no Estado cobrirá essa 
defasagem. Ele apontou que uma das vantagens do RS em relação a outras 
regiões do país para atrair projetos e poder se tornar mais competitivo na 
área é a diversidade e a complementariedade das fontes de energia.

O próximo webinar ocorre em 4 de agosto, com o tema Cenários e opor-
tunidades em geração distribuída – Fonte Biomassa. O objetivo é levar aos 
participantes - indústria, comércio, serviços, integradores, fornecedores de 
equipamentos e academia - visões de especialistas em quesitos regulatórios, 
técnicos e comerciais da Geração Distribuída.
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