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Centro de Eventos FIERGS ganha o Top of Mind 2021

Parceria permite conserto e entrega 37 respiradores

Indústria gaúcha termina primeiro semestre em alta

FIERGS realiza na Mercopar 
Encontro Virtual de Negócios Internacionais

Road Show orienta empresas da Serra 
em processos de internacionalização

Abertas as inscrições para cursos técnicos do Senai

Edital Gaúcho de Inovação para Indústria 
tem nove projetos no segundo ciclo

Sesi auxilia no avanço da 
vacinação contra a Covid

Educação para Jovens e Adultos 
recebe matrículas

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

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do 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 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. 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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Inovação
Inscrições para imersão virtual nos EUA

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

WebInar
Frete marítimo penaliza comércio exterior brasileiro
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ESTE É O SEGREDO PARA 
COLOCAR EM PRÁTICA O PROJETO 
INOVADOR DA SUA EMPRESA: 
TER ACESSO AOS MELHORES 
PROFISSIONAIS DE INOVAÇÃO.

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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Indústria
Brasileira

▼ DEPUTADA LUISA CANZIANI
“Empreender no Brasil 
   é um desafio”

Estudo inédito aponta carreiras emergentes,
como a de segurança cibernética, crucial em
setores transformados pela digitalização

Profissões para a
economia do futuro

ESTUDO ▶ Em dez anos, indústria tornou-se mais concentrada e menos tecnológica
ENERGIA ▶ Por que estamos novamente diante de uma crise hídrica?
ROBÓTICA ▶ Os bastidores do Festival SESI em formato 100% virtual

Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

AGENDA

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Dentro da programação prévia para o 5º Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis no Rio Grande do Sul - que ocorrerá de forma 
híbrida em 7 de outubro, durante a Mercopar -, será realizado na quarta-feira, 4 de agosto, o 3º webinar GD em Foco: Biogás e Geração Distribuída. 
Os projetos e as potencialidades do Rio Grande do Sul para este mercado serão apresentados durante o evento. A iniciativa é da FIERGS, por meio do 
Conselho de Infraestrutura, e IEL-RS, juntamente com o Sebrae-RS. Conta ainda com apoio do Senai-RS e Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 
do RS. Inscrições gratuitas em https://cutt.ly/cQiP7ek. Informações: coinfra@fiergs.org.br.

CAPACITAÇÃO DRAWBACK
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) e a Gerência de Relações Internacionais e Comércio Exterior, criou um curso de 
capacitação a distância de Drawback, teoria e prática com simulador. São videoaulas com as explicações dos fundamentos do Drawback, assim como 
os dez passos para a elaboração do ato concessório. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br.

INTELIGÊNCIA COMERCIAL
A oficina de Inteligência Comercial Internacional – Seleção de Mercados é realizada pela FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) 
e Gerência de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Inscrições em http://bit.ly/inscricaooficinaic. São mais de oito horas de conteúdo gravado 
com acesso por um ano. Informações: (51) 3347-8866 ou inteligencia.gerex@fiergs.org.br.

PROCESSO IMPORTAÇÃO
Novo Processo de Importação Duimp é a capacitação on-line que será realizada pela FIERGS, por meio do CIN-RS, em 10 e 11 de agosto, das 15h às 18h. 
O objetivo é preparar e capacitar os profissionais que atuam no processo de importação, de forma a utilizar corretamente as novas funcionalidades do 
Portal Único de Comércio Exterior. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br.

LGPD
LGPD, o que muda na prática? é o tema do evento Copemi no Interior, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho da Pequena e Média Indústria. Será 
em 19 de agosto, de forma on-line, às 17h. Inscrições em bit.ly/2V3sH5w. Informações: 0800 051 8555, opção 3 ou copemi@fiergs.org.br

Com 55% das indicações, o Centro de Evento FIERGS foi o mais lem-
brado na 31ª edição do Top of Mind 2021, pesquisa da Revista Amanhã. 
A relação dos ganhadores foi anunciada na noite de terça-feira, em trans-
missão on-line, e o resultado é dois pontos percentuais acima de 2020, 
quando o Centro de Eventos FIERGS também terminou em primeiro lugar 
em sua categoria.

A pesquisa foi feita com 1,2 mil pessoas de ambos os sexos, com idades 
entre 16 e 65 anos, entre 29 de março e 19 de abril, de forma on-line. No 
Top of Mind Porto Alegre, o Centro de Eventos FIERGS também terminou 
em primeiro lugar, com 36,5% das indicações. O Top of Mind é realizado 
desde 1991.

A ação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), General 
Motors, Novus e Governo do Estado consertou 37 respiradores e os devolveu 
aos hospitais de origem. Ao longo desta ação, iniciada em abril e encerrada no 
final de junho, foram priorizados o conserto dos respiradores mais avançados, 
utilizados em casos graves da Covid-19, tendo conseguido retornar os primeiros 
20 respiradores consertados ainda dentro do mês de maio, momento crítico 
da pandemia no Estado. Estima-se que mais de 300 pessoas foram impactadas 
com a iniciativa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Sondagem Industrial do RS, divulgada na segunda-feira pela Fe-
deração das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), aponta 
para um cenário positivo para o setor em junho, fechando o semestre 
com crescimentos na produção e no emprego, além de estoques ajus-
tados. Os empresários consultados na pesquisa, porém, indicam que a 
falta e os altos preços dos insumos e das matérias-primas continuam 
sendo um grande entrave para o setor. “Apesar dessas dificuldades, a 
demanda e o emprego devem continuar crescendo nos próximos meses, 
assim como os investimentos, mostrando que as medidas de controle da 
pandemia e o avanço da vacinação foram acertados, pois permitiram a 
flexibilização gradual dos setores econômicos”, afirma o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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, Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), teve nove ideias 
aprovadas que serão desenvolvidas em até 15 meses. Neste segundo ciclo, 28 ideias foram inscritas. O fomento 
busca promover a cultura da inovação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha. A edição de 2021 está 
com inscrições abertas até 25 de agosto e podem ser feitas pelo site www.egii.com.br.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) segue auxiliando as prefeituras no 
avanço da vacinação contra a Covid-19, por meio de profissionais e de sua 
infraestrutura. Esta semana, 433 trabalhadores da indústria de Pelotas foram 
vacinados por profissionais do Sesi, no ginásio da instituição (foto). A ação será 
repetida esta semana novamente. Em São Leopoldo, o Sesi já aplicou quase 
5 mil doses na comunidade e em Rio Grande, 313 trabalhadores da indústria 
receberam a primeira dose pelo Sesi.

A FIERGS prepara o Encontro Virtual de Negócios Internacionais, 
que ocorrerá durante os três dias da 30ª edição da Mercopar – Feira 
de Inovação Industrial, entre 5 e 7 de outubro, no Centro de Feiras e 
Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. O evento será 100% on-line, das 
9h às 18h, voltado aos mercados de países da América Latina, e inclui 
os setores Metalmecânico, Automação Industrial e Eletroeletrônico.

Na edição de 2020, o Encontro contou com mais de 70 participantes, 
entre vendedores e compradores de oito países, que em 98 reuniões 
geraram mais de US$ 10 milhões entre negócios fechados durante a 

rodada e de expectativa para os próximos 12 meses. Mais informações 
em cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

Assim como no ano passado, quando foi a única feira industrial do 
país com a presença autorizada de público, cumprindo os protocolos 
para a sua realização em meio à pandemia do coronavírus, a edição de 
2021 da Mercopar manterá rigorosas medidas de segurança sanitária. 
Realizada pela FIERGS e o Sebrae-RS, está planejada para ocorrer de 
forma híbrida (on-line e presencial), mantendo o foco na geração de 
negócios.

da Serra. Durante o Road Show, a FIERGS, a Apex Brasil, o governo do Estado 
e o Sebrae-RS mostraram como trabalham, muitas vezes em parceria, para 
auxiliar empresas gaúchas, de diferentes portes, em seus processos de acesso 
ao comércio exterior

As principais oportunidades e ferramentas de negócios em comércio 
exterior envolvendo empresas da região da Serra foram debatidas na 
terça-feira, durante o Road Show Rio Grande do Sul, realizado de forma 
on-line. O objetivo foi o de descentralizar as informações e apoiar a 
internacionalização por meio da apresentação dos principais projetos 
oferecidos pela FIERGS – realizadora do evento com apoio da Câmara 
de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul – e seus par-
ceiros Sebrae-RS, Apex Brasil e governo do Estado. “Entendemos que 
o Rio Grande do Sul, que sempre foi um Estado empreendedor, precisa 
continuar seu caminho para se tornar cada vez mais internacionalizado, 
incrementando suas exportações e importações, não apenas em valor, 
mas sobretudo no aumento do número de pequenas e médias empresas 
atuantes no comércio internacional”, disse o coordenador do Conselho 
de Comércio Exterior (Concex) da FIERGS, Aderbal Lima.

O vice-presidente da indústria da CIC de Caxias do Sul, Mauro Bellini, 
ressaltou que o evento se torna importante à medida que ajuda a dissemi-
nar as ferramentas para colaborar com a internacionalização das empresas 
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