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Pesquisa da FIERGS revela que indústria gaúcha
começa segundo semestre em crescimento

Comitiva do Ministério da Defesa visita ISI Metalmecânica

Mercopar 30 anos está confirmada para outubro 
com foco na geração de negócios

Setor industrial avalia que programas federais
ajudam a manter empregos durante a pandemia

Inspiramais será realizado pela primeira vez
em Porto Alegre, no Centro de Eventos FIERGS

São Leopoldo prepara programação
ao Bicentenário da Imigração Alemã

Sesi já vacinou 13,5 mil contra 
Covid-19 em Caxias do Sul

Missão prospectiva à Expo Dubai

Abertas inscrições para o Vestibular 
da Faculdade de Tecnologia

Instituto Senai Polímeros integra 
Rede MCTI/Embrapii de Inovação em Grafeno

Curso para Prepostos

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

SuStentabilidade
Agenda do clima é grande oportunidade para o Brasil

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

inovação e tecnologia
Imersão Virtual para os EUA

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

Inova Talentos - Anuncio 2.indd   1 13/07/21   11:25
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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

PAÍSES ÁRABES
O webinar Oportunidades de Negócios nos Países Árabes ocorre em 31 de agosto, das 10h às 11h, via plataforma Microsoft Teams.  A promoção é da 
FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), e da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. Serão abordados temas de comércio exterior 
e oportunidades de negócios, com relação aos diversos setores que o Estado possui competitividade, para exportação e importação com os 22 países 
que a Câmara representa. Informações: https://bit.ly/inscriçãoRS_Arabes.

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Será em 1º de setembro, das 9hàs 10h, o webinar GD em Foco - Geração Distribuída por Fontes Hídricas. A iniciativa é da FIERGS, IEL-RS e Sebrae-RS, com 
apoio do Senai-RS e da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Governo do Estado do RS (Sema). O quarto webinar GD em Foco é preparativo 
para o 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. Informações: (51) 3213 1550. Inscrições gratuitas em https://bit.ly/3j0Kkw2.

TRANSPORTE INTERNACIONAL
A capacitação sobre Modais de Transportes Internacionais ocorre em 14 e 15 de setembro, ao vivo e on-line, das 8h30min às 11h30min, uma promoção 
da FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS). O objetivo é apresentar os principais modais utilizados no comércio internacional e 
conhecer a operação em cada um deles. Inscrições: https://bit.ly/ModaisTransp. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br.

FEIRA ANUGA
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. É o maior evento do segmento de Alimentos e Bebidas no mundo, com mais de 7,9 mil 
expositores internacionais. As inscrições para a feira podem ser realizadas até 15 de setembro, via https://bit.ly/missaoanuga2021. Contato e mais 
informações em cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

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 alta na produção e no emprego, a indústria gaúcha começa o 
segundo semestre em crescimento, aponta a pesquisa Sondagem Indus-
trial, divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), na quinta-feira. Os índices, que variam de zero a cem 
pontos, atingiram 56,1 e 53,3 em julho, respectivamente, e acima de 50, 
indicam avanços na comparação com o mês anterior. “Os resultados foram 
superiores aos esperados pela sazonalidade do período, sendo que o 
emprego registrou a 13ª expansão consecutiva, mas a elevação no preço 
dos insumos ainda é motivo de preocupação para o setor, e 75% das em-
presas reconhecem a falta ou o aumento no custo da matéria-prima como 
o principal problema no segundo trimestre”, diz o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. A criação de vagas subiu em 18,5% das empresas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma comitiva do Ministério da Defesa, liderada pelo diretor do De-
partamento de Ciência, Tecnologia e Inovação (DECTI), general de divisão 
Luis Antônio Duizit Brito, e pelo diretor de Departamento de Promoção 
Comercial (DEPCOM), brigadeiro do ar José Ricardo de Meneses Rocha, 
esteve na terça-feira no Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas 
de Metalmecânica, em São Leopoldo. O grupo foi recebido pelo vice-
-presidente da FIERGS e coordenador do Comitê da Indústria de Defesa e 
Segurança (Comdefesa), Gilberto Ribeiro, que falou nas oportunidades de 
negócios que existem entre indústrias e o Exército Brasileiro. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A 30ª Mercopar – Feira de Inovação Industrial – ocorre entre 5 e 7 de 
outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS). 
Reunirá pequenos, médios e grandes negócios de segmentos variados 
como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, 
borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação 
e armazenagem, e startups. Aos moldes do ano passado, quando foi a 
única feira industrial presencial realizada no país, a edição de 2021 está 
planejada para ocorrer de forma híbrida (on-line e presencial) com o foco 
na geração de negócios e cumprindo todos os procedimentos para garantir 
segurança sanitária em meio a pandemia.

De acordo com o presidente da FIERGS e do Conselho Deliberativo do 
Sebrae, entidades promotoras da feira, Gilberto Porcello Petry, a Merco-
par tem na edição de 2021 uma missão de ser um vetor para a retomada 
atividade industrial no Brasil. “Muito além de um evento estratégico para 
o setor, tornou-se uma referência em protocolos de segurança, sendo a 
única feira presencial industrial realizada no país cumprindo todos os 
procedimentos em meio a pandemia do novo coronavírus. Tal feito pos-

sibilitou a realização de negociação em um momento delicado, ofereceu 
um ambiente de aproximação entre pequenas e grandes empresas e bateu 
recorde de geração de negócios. A 30ª edição da Mercopar oportunizará 
muito além de negócios, será um momento de projetar o futuro”, afirmou.

Em 2020, a Mercopar bateu recorde com R$ 128 milhões em negó-
cios gerados, alta de 96% em relação ao ano anterior. Os 15 mil metros 
quadrados receberam 235 expositores, incluindo 40 startups, e mais de 
10 mil visitantes (distribuídos nos três dias em diferentes horários), que 
participaram de forma presencial e, também, por meio da plataforma 
digital do evento. 

ENCONTRO DE NEGÓCIOS
A Mercopar 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 Metalme-
cânico, Automação Industrial e Eletroeletrônico. Mais informações em 
cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

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.

Pesquisa realizada pela FIERGS revela a percepção dos industriais gaú-
chos sobre os programas federais lançados pelo Ministério da Economia 
durante a pandemia, entre eles o Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda, criado ainda no ano passado. Devido aos rumos tomados 
pela Covid-19, novas medidas provisórias surgiram em 2021: a MP 1.045, 
permitindo a suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornadas 
e salários, com compensação parcial da remuneração assegurada pelo 
governo; e a MP 1.046, com flexibilizações na legislação trabalhista, como 
antecipação de férias sem o pagamento imediato do terço, instituição 
do teletrabalho e suspensão da exigência de recolhimento do FGTS por 
alguns meses.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os lançamentos para a temporada 2023 vão marcar uma nova fase 
do Inspiramais. A próxima edição do salão - que reúne soluções em 
design, inovação e sustentabilidade para segmentos como calçados 
e artefatos, confecção, moveleiro e bijuterias - será realizada pela 
primeira vez em Porto Alegre. Após uma década em São Paulo e três 
edições totalmente virtuais, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022, o 
Centro de Eventos FIERGS receberá o Inspiramais no formato phygital, 
um evento físico e digital. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Para apresentar as ações previstas e em andamento para o Bicentenário da 
Imigração Alemã no Brasil, a ser celebrado em 2024, o presidente do Instituto 
São Leopoldo, André Rotta; e o representante da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico da Prefeitura de São Leopoldo, Mário Rosito, se reuniram 
com o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, na terça-feira. A intenção é 
verificar a possibilidade de participação da FIERGS em projetos voltados ao setor 
econômico, industrial e de negócios em relação à Alemanha. A viabilidade de 
se realizar o Encontro Brasil-Alemanha (EEBA) dentro da programação dos 200 
anos foi discutida. O presidente da FIERGS salientou que o EEBA é um evento 
sob a coordenação da BDI (Federação da Indústria Alemã) e da CNI, e lembrou 
que em 2017, já em sua gestão, foi realizado o maior EEBA da história, com a 
participação de 2,6 mil pessoas em um formato de reuniões estratégicas e por 
meio de feira com a exposição dos principais setores e produtos do Rio Grande 
do Sul. O Encontro Brasil-Alemanha, reforçou Petry, resultou na efetiva geração 
de negócios e um alto nível de relacionamento empresarial.

Em promoção da Prefeitura de Caxias do Sul, com apoio do Serviço Social 
da Indústria (Sesi-RS), foram vacinadas 410 pessoas nos estádios do Juventude 
e do Caxias na tarde desta quarta-feira. O Caju da Vacinação integra o convênio 
entre a prefeitura e o Sesi para acelerar a aplicação de vacinas contra a Covid 
no município.  O Sesi disponibilizou 30 profissionais e dez unidades móveis, 
que, até a noite de quarta-feira, haviam aplicado mais 13,5 mil vacinas . 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Estão abertas as inscrições para o vestibular agendado da Faculdade Senai 
de Tecnologia Porto Alegre para os cursos de graduação tecnológica Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Sistemas Embarcados, 
Automação Industrial e Sistemas de Telecomunicações. 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 inscrição, a Faculdade entrará em contato com o can-
didato para agendar a data da prova, ou a apresentação da documentação. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros, localizado em 
São Leopoldo, sediou nesta quinta-feira a assinatura do Memorando de Enten-
dimento entre a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) 
e a empresa 2DM, no âmbito da Rede MCTI/Embrapii de Inovação em Grafeno.  
A 2DM é uma empresa de Singapura dedicada à tecnologia do grafeno, uma 
spin-off do grupo de pesquisa de Singapura, e que passa a integrar a rede, jun-
tamente com a Consultoria Planar, que conta com os dois principais cientistas 
do mundo no tema (Antônio Hélio de Castro Neto e Konstantin Novoselov). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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 
capacitar representantes ou futuros representantes de empresas em audi-
ências 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 Media-
ção Teoria e Solução de Conflitos, Compliance Trabalhista e Simulações. 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
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Lançado evento que 
promove a atividade física

Estão 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 setem-
bro, 200km em outubro, 300km em novembro e 400km em dezembro), 
recebendo uma medalha ao final de cada etapa concluída. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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