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Presidente da FIERGS participa de Painel CNN 
sobre impactos da Reforma Tributária na indústria

Exportações industriais 
crescem mais de 36% no RS

Frente Parlamentar da Indústria trata 
da situação do setor no Vale do Sinos 

Deputado apresenta projeto de lei que institui o conteúdo 
Empreendedorismo e Inovação em escolas do RS

Segunda edição do curso para preposto 

Câmara Árabe-Brasileira destaca 
oportunidades de negócios com o RS

19 cidades com inscrições para cursos técnicos do Senai-RS

Encontro Virtual de Negócios Internacionais da 
Mercopar voltado aos mercados da América Latina

Sesi coordena sete postos de vacinação 
contra Covid-19 em Caxias do Sul 

IEL promove webinar gratuito

EJA recebe matrículas para Ensino Fundamental e Médio
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Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

RefoRma TRibuTáRia
CNI e entidades entregam manifesto  

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

acesso ao cRédiTo
CNI e Ministério da Economia fecham parceria

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 
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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

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

BRASIL E CHINA
O Futuro do Comércio entre o Brasil e a China será o tema de webinar, em 19 de agosto, às 20h30min, com a senior fellow na Universidade 
de Negócios Internacionais e Economia em Pequim, Tatiana Prazeres, ex-secretária de comércio exterior e conselheira sênior na Direção Geral 
da OMC. A realização é da FIERGS, por meio do Conselho de Comércio Exterior (Concex), a participação é gratuita, e inscrições pelo link:  
https://chinaebrasil.eventize.com.br. Mais informações em concex@fiergs.org.br.

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, participou, na quarta-
-feira, do programa Painel CNN, na CNN Brasil. Petry, juntamente com o 
presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 
Paulo Skaff; e de Minas Gerais (FIEMG),  Flávio Roscoe, debateu o projeto do 
Imposto de Renda que tramita no Congresso Nacional. Os três presidentes 
criticaram a atual proposta. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul 
alcançaram US$ 1,3 bilhão em julho, elevação de 36,8% na comparação com 
o mês de 2020. No acumulado do ano, as vendas externas totalizaram US$ 
7,5 bilhões, valor 31,1% maior em relação a igual período do ano anterior. 
“O resultado do ano deixa as exportações gaúchas 3% acima do nível de 
2019, anterior à crise provocada pela pandemia, que em 2020 prejudicou 
demais as vendas externas”, diz o presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com inscrições 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, Mecâ-
nica, 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. As cidades que têm a oferta de cursos técnicos do Senai-RS 
são Porto Alegre, Gravataí,  Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Esteio, Estância Velha, Mon-
tenegro, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, Farroupilha, Lajeado, Panambi, Passo 
Fundo, Santa Maria, Erechim, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e Rio Grande. Informações site  
www.cursostecnicossenairs.com.br ou pelo telefone 0800 051 8555.

Durante os três dias da 30ª edição da Mercopar – Feira de Inovação 
Industrial, entre 5 e 7 de outubro, a FIERGS realizará o Encontro Virtual 
de Negócios Internacionais. 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 sani-
tária no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. 
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.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e a prefeitura de Caxias do Sul, 
juntamente com outros parceiros, assinaram um convênio para acelerar a 
vacinação contra a Covid no município.  A assinatura possibilitou o acrés-
cimo de novos pontos de vacinação. O Sesi disponibilizou 30 profissionais 
e dez unidades móveis, que, até a noite de quinta-feira, aplicaram mais 
3 mil vacinas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) promove o webinar gratuito “Perfil Com-
portamental: Entenda o seu e desenvolva-se”, que acontece no dia 19 de 
agosto, das 17h às 18h. A palestra será da psicóloga, doutora em adminis-
tração, professora da Fundação Getulio Vargas e especialista em autoco-
nhecimento e carreira. Inscrições no link da plataforma IEL de Educação:  
https://emkt.sistemaindustria.com.br/landing/webinarielmarialucia 

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. À distância, a EJA do Sesi utiliza uma plataforma 
de educação, que permite ao aluno estudar de forma flexível onde, como e quando puder. O curso, 
totalmente gratuito para trabalhadores da indústria e da construção civil e seus dependentes, está 
sendo completamente a distância devido à pandemia, com as aulas presenciais, que normalmente 
ocorrem uma vez por semana, sendo realizadas também de forma virtual. As matrículas podem ser 
feitas nos seguintes polos: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Farroupi-
lha, Guaporé, Pelotas, Novo Hamburgo, Erechim, Gravataí, Igrejinha, Lajeado, Nova Prata, Panambi, 
Parobé, Passo Fundo, Rio Grande e Venâncio Aires. Os alunos devem ter mais de 18 anos. 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.

A falta de uma política industrial de Estado foi o principal entrave apon-
tado pelo setor da região do Vale do Sinos durante o segundo Encontro 
Regional da Frente Parlamentar da Indústria (FPI-RS), na quinta-feira, na 
sede do Grupo Sinos, em Novo Hamburgo. O cenário da indústria da região 
centralizou o debate na atividade, que ocorreu em formato híbrido, com a 

participação presencial e virtual de mais de 40 empresários e representantes 
de entidades, entre eles o vice-presidente e coordenador do Conselho de 
Articulação Parlamentar (Coap) da FIERGS, Claudio Bier, e o vice-presidente 
regional do CIERGS, Tiburcio Grings.

Bier enfatizou a importância do debate de ideias a partir da articulação 
parlamentar com o objetivo de formular políticas para ajudar o crescimento 
do setor. “Está sendo um trabalho conjunto profícuo, que vai trazer resultados 
positivos, a partir do conhecimento das realidades regionais e setoriais, com 
suas peculiaridades e problemas”, disse.

O presidente da FPI-RS, deputado Dalciso Oliveira (PSB), defendeu que é 
necessário criar um ambiente de igualdade tributária para ter maior competi-
tividade. “Para isso, precisamos de uma política de Estado, e não de governo, 
para que as ações sejam efetivas e permanentes”, ressaltou.

A região do Vale dos Sinos, com 8,4 mil indústrias, gera um PIB de R$ 
19,4 bilhões, ou seja, 21,9% do PIB total da indústria do RS. Entre os princi-
pais pontos apresentados como entraves para o avanço da indústria estão 
a burocracia excessiva e a escassez de mão de obra especializada, além da 
alta carga tributária, a ausência de infraestrutura necessária, o tamanho do 
Estado e a falta de reformas necessárias para o país.

Em visita ao presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, nessa quarta-
-feira, o deputado Ruy Irigaray apresentou o Projeto de Lei nº 355/2019, que 
institui no Ensino Médio da rede pública e privada do Rio Grande do Sul o 
conteúdo sobre Empreendedorismo e Inovação. Segundo o deputado, a 
iniciativa se justifica pois, a cada ano, a sociedade fica mais dinâmica e com-
petitiva, existindo uma demanda gigantesca de ideias inovadoras aplicáveis 
ao empreendedorismo e novos negócios. O projeto também prevê que as 
escolas incluam em seus programas extracurriculares visitas e oficinas a 
startups e empresas parceiras.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), em parceria com o Conselho de Relações 
do Trabalho (Contrab) da FIERGS, promove a segunda edição do Curso para 
Prepostos, com início em 9 de setembro, com a Aula Magna. O objetivo é ca-
pacitar representantes ou futuros representantes de empresas em audiências 
na Justiça do Trabalho. O programa, que segue até 16 de dezembro, inclui 
cinco módulos com os temas Direito Material do Trabalho, Direito Processual 
do Trabalho, Papel do Preposto, Noções de Cálculo para Mediação Teoria e 
Solução de Conflitos, Compliance Trabalhista e Simulações. As aulas são vir-
tuais, ao vivo e interativas. Para mais informações e inscrições: Telefone (51) 
3347.8960, WhatsApp (51) 51 98944-7075 ou E-mail prepostos@ielrs.org.br.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

“O mercado árabe: oportunidades e a sua relevância para o comércio 
exterior brasileiro” foi tema da apresentação do embaixador Osmar Chohfi, 
presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, convidado especial 
da reunião on-line do Conselho de Comércio Exterior (Concex) da FIERGS, 
na terça-feira. Chohfi destacou que o Rio Grande do Sul é um “exemplo de 
equilíbrio”, como potência agrícola, industrial e de serviços. “É um Estado 
muito preparado para participar do comércio internacional”, disse. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO
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