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Confiança do industrial gaúcho atinge maior nível do ano

Mais de 96% das indústrias no Rio Grande do Sul
acreditam que energia elétrica será reajustada

Indústria do Sul debate desenvolvimento regional com a CNI

Feira Anuga recebe inscrições até 15 de setembro

Sicepot-RS elege diretoria para a gestão 2021-2023

Flórida Central se apresenta como
alternativa para atração de empresas

Sesi lança evento que 
promove a atividade física

Estratégias em Relações 
Institucionais e Governamentais

FIERGS prepara missão prospectiva à Expo Dubai 

O futuro da relação comercial com a China 
foi tema de debate no Concex

Inscrições abertas para o Vestibular 
da Faculdade Senai de Tecnologia

FIERGS realiza segunda edição do curso para preposto
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Infraestrutura
Presidente da CNI defende concessões e menos burocracia

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

BrasIl IndústrIa
Educação, inovação e qualidade de vida para os trabalhadores

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

MERCOPAR
A 30ª edição da Mercopar – Feira de Inovação Industrial, entre 5 e 7 de outubro, receberá o Encontro Virtual de Negócios Internacionais, realizado pela 
FIERGS. 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. Mais informações em cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

CURSOS TÉCNICOS
O 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, Mecânica, Química,  Vestuário, entre outros. Mais informações site www.cursostecnicossenairs.
com.br ou pelo telefone 0800 051 8555.

EJA DO SESI
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. 
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.

Com a quinta alta consecutiva, período no qual cresceu 10,8 pontos, 
o Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) atingiu 
64,9 em agosto, 0,8 ponto acima de julho. É o maior patamar do ano. 
“Com a melhora nas condições econômicas, os empresários aos poucos 
recuperam o otimismo e passam a ver o futuro com menor incerteza”, 
explica Gilberto Porcello Petry, presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), ao comentar a pesquisa divulgada 
nessa quinta-feira (19) pela entidade. Segundo Petry, apesar dos proble-
mas enfrentados na cadeia de suprimentos, o elevado nível de confiança 
é um sinal positivo para a atividade nos próximos meses, à medida que 
empresários otimistas são mais propensos a investir e a contratar. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A crise hídrica brasileira preocupa 93,5% das indústrias gaúchas, que já 
tomam providências para enfrentar o problema, revela pesquisa divulgada 
pela FIERGS, na quarta-feira. Mais de nove em cada dez das consultadas 
indicam como principais motivos para essa inquietação os impactos sobre o 
custo da energia elétrica, a possibilidade de instabilidade ou interrupções no 
fornecimento, e o racionamento. “Mais de 66% responderam que restrições 
no fornecimento e a elevação no preço serão as principais consequências 
dessa crise, e isso é mais um motivo a prejudicar a produção do setor, já 
sofrido com a escassez e o aumento no preço dos insumos há meses”, diz 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O fortalecimento da indústria do Sul do país foi um dos temas debati-
dos no encontro que reuniu os presidentes das Federações das Indústrias 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry; de Santa Catarina 
(FIESC), Mario Cezar de Aguiar; e do Paraná (FIEP), Carlos Valter Martins 
Pedro, com o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Braga de Andrade. A reunião ocorreu na quinta-feira, na FIESC, 
em Florianópolis.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Expo Dubai, que ocorre entre outubro de 2021 e março de 2022 de 
forma presencial, terá a Semana Especial Brasil, de 11 a 20 de novembro. 
Para isso, a FIERGS prepara a Missão Prospectiva Brasil – Emirados Ára-
bes Unidos. Esta feira internacional reúne empresas privadas, ONGs e 
instituições governamentais dispostas a discutir temas como negócios, 
tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciência, cultura, gastronomia e 
economia. O Brasil terá seu próprio pavilhão, na área Sustentabilidade, e 
será coordenado pela Apex Brasil.

A missão prospectiva brasileira é coordenada pela CNI, e realizada pela 
FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) e Gerência 
de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Gerex). O objetivo é pros-

pectar oportunidades de negócios, lançar o ISI Amazônia + 21, promover os 
institutos de inovação e tecnologia do Sistema CNI e posicionar a agenda de 
sustentabilidade na produção industrial brasileira. A programação permitirá 
aos  participantes, entre outras iniciativas, assistir ao Seminário Indústria 
Sustentável, em 14 de novembro, acompanhar visitas guiadas aos pavilhões 
da Expo Dubai e visitas técnicas a empresas locais. No momento da partida 
aos Emirados Árabes, é necessário apresentar um teste PCR negativo feito 
com no máximo 72 horas de antecedência. Ao chegar ao país, será realiza-
do outro PCR e permanecer em quarentena até sair o resultado (até 24h).

As inscrições continuam até setembro, a depender das adesões. Infor-
mações: cinbusiness@fiergs.org.br | (51) 3347-8866.

A missão prospectiva à Feira Anuga, realizada pela FIERGS, por meio 
do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), e Apex Brasil, ocorre de 
forma presencial entre 9 e 13 de outubro, em Colônia, na Alemanha. Maior 
evento do segmento de Alimentos e Bebidas no mundo, com mais de 7,9 
mil expositores internacionais, Anuga integra dez feiras em uma, voltada a 
alimentos finos, congelados, carnes, refrigerados e frescos, laticínios, pães 
e confeitaria, bebidas, orgânicos, bebidas quentes e infusões, conceitos 
culinários. A participação da missão está condicionada à possibilidade de 
entrada de brasileiros na Alemanha e aos protocolos sanitários vigentes 
em função da pandemia.

As inscrições para a feira podem ser realizadas até 15 de setembro,  
via https://www.bit.ly/missaoanuga2021. Os participantes terão  
entre os benefícios apoio técnico, circuitos guiados e networking 
nacional e internacional. Contato e mais informações por e-mail em  
cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

O Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras 
de Terraplanagem em Geral no Estado do Rio Grande do Sul (Sicepot-RS) 
realizou na segunda-feira a eleição de sua diretoria para a gestão 2021-2023. 
O sindicato será comandado pelo diretor-presidente da RGS Engenharia SA, 
Rafael Sacchi. O diretor-presidente da Construtora Sultepa SA, Ricardo Lins 
Portella Nunes, deixa a presidência do Sicepot-RS e assume o comando da 
Associação Riograndense de Empreiteiros de Obras Públicas (Areop).

A votação ocorreu no formato híbrido – sendo presencial, na sede do 

sindicato, e de forma remota por meio do Sistema Eletrônico de Votação 
para a Indústria (Sevi), desenvolvido pela Gerência de Informática (Ginfo), da 
FIERGS, em parceria com a Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind). 
O Sicepot-RS foi a primeira entidade a utilizar a plataforma virtual. De um 
percentual de mais de 80% dos votos aptos, quase 66% foram realizados 
por meio do Sevi. O sistema de votação foi utilizado no mesmo dia pela 
Areop. O evento de posse da nova gestão das duas entidades ocorrerá em 
7 de outubro.

As oportunidades de negócios e investimentos para o Rio Grande do 
Sul com a região da Flórida Central, nos Estados Unidos, foram abordadas 
durante seminário on-line, na quarta-feira, promoção da FIERGS, por meio 
do Conselho de Comércio Exterior (Concex). Representantes do governo 
da Flórida e consultores de negócios apresentaram o perfil econômico 
daquele estado americano, benefícios, planos estratégicos, programas, 
formas de apoio e outras iniciativas que abrem portas a projetos. Os 
participantes também trataram de aspectos legais para a instalação de 
empresas na Flórida, propriedade intelectual, imigração e vistos.

A Flórida Central apresenta como atrativos uma economia diversificada, 
voltada a diferentes setores como Ciência da Saúde, Veículos e Aviação. 
Além disso, tem como outro ponto forte universidades que incluem 550 mil 
estudantes, e 75% dos graduados se empregam em empresas da região. Os 
Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Rio Grande do Sul, mas 
há muito espaço para a ampliação das relações e diferentes formas de se bus-
car essas oportunidades, destacou o coordenador do Concex, Aderbal Lima.

A partir desta sexta-feira (20), estarão abertas as inscrições para o Desafio 
Pedal Sesi, que busca estimular a atividade física visando à qualidade de 
vida. O evento é composto por quatro etapas, de setembro até dezembro, 
em que o participante tem que pedalar a quilometragem definida em cada 
mês (100km em setembro, 200km em outubro, 300km em novembro e 
400km em dezembro), recebendo uma medalha ao final de cada etapa 
concluída. As inscrições iniciam no dia 20 de agosto e devem ser realizadas 
no site do Sesi (sesirs.org.br) até o dia 10 de cada mês. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) promove o curso Estratégias em Re-
lações Institucionais e Governamentais, nos dias 23 e 30 de agosto, de 
forma on-line ao vivo.  Serão dois encontros abordando as melhores 
práticas e metodologias de estratégia empresarial para relações ins-
titucionais e governamentais (RIG).Também serão discutidos  casos 
práticos para aprimorar o mapeamento, monitoramento e influência 
proativa relacionadas a diferentes ambientes da organização. Inscrições:  
www.iel.org.br/educacaoexecutiva,
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Estão abertas as inscrições para o vestibular agendado da Faculdade 
Senai de Tecnologia Porto Alegre para os cursos de graduação tecnoló-
gica Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, 
Sistemas Embarcados, Automação Industrial e Sistemas de Telecomuni-
cações. São 165 vagas, todas para o turno da noite. O candidato poderá 
se inscrever via internet no site www.senairs.org.br/faculdade , com duas 
opções, realizar a prova de seleção  ou aproveitar o resultado obtido no 
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) a partir de 2015. Após a ins-
crição, a Faculdade entrará em contato com o candidato para agendar 
a data da prova, ou a apresentação da documentação. Informações:  
www.senairs.org.br/faculdade. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), em parceria com o Conselho de Re-
lações 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 capacitar 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 Simu-
lações. As aulas são virtuais, 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

A senior fellow na Universidade de Negócios Internacionais e Economia de Pequim, Ta-
tiana Prazeres, participou, na quinta-feira, do webinar promovido pela FIERGS, por meio do 
Conselho de Comércio Exterior (Concex). Ex-secretária de Comércio Exterior e conselheira 
sênior na direção geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), ela abordou o Futuro do 
Comércio entre Brasil e China. Tatiana destacou a importância que a China ocupa no comércio 
internacional e as perspectivas da sua participação mundial baseadas no estudo elaborado em 
parceria com a Atlantic Council, intitulado “China LAC Trade: Four scenarios in 2035”, com cenários 
para a relação com os países da América Latina e Caribe em 2035. O webinar foi mediado pelo coordenador do Concex, Aderbal Lima, tratando sobre os 
desafios para a indústria na competividade com a China e os esforços necessários para as empresas gaúchas aumentarem participação na exportação 
de produtos manufaturados para os chineses.

A China mantém uma tendência cada vez mais importante como investidor na América Latina, especialmente no Brasil, ressaltou Tatiana Prazeres. 
Isso inclui aumento na participação no comércio, investimentos e financiamentos. Há também, segundo ela, oportunidades para o Brasil na ampliação 
do escopo na relação com o país asiático.
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