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Vietnã quer aprofundar relações bilaterais com o RS 

Escassez e preços altos das matérias-primas
freiam a produção industrial gaúcha

FIERGS diz que medidas para redução da demanda por
energia são importantes, mas há necessidade de outras ações

Presidente da FIERGS e embaixador do Cazaquistão
tratam de cooperação para aumentar a relação comercial

Abertas as inscrições para a 
seleção da Escola Sesi de Ensino Médio

Feira de Talentos nacional, on-line e gratuita, 
reúne oportunidades entre 26 e 28 de outubro

Sesi participa do Vacinight 
em Caxias do Sul

Quarto webinar GD em Foco coloca em debate 
o potencial das fontes hídricas

Senai terá três provas para Seletiva WorldSkills em setembro

Vestibular da Faculdade de Tecnologia

Empresários visitam Banco de Alimentos

Países Árabes buscam maior inserção no comércio 
com empresas brasileiras
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SuStentabilidade
Indústria brasileira vai para COP-26

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Cartilha
Guia sobre o marco do saneamento

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 
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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

Inova Talentos - Anuncio 1.indd   1 18/05/21   15:30
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Indústria
Brasileira

▼ DEPUTADO 
FERNANDO MONTEIRO
"Reforma administrativa é
a favor do serviço público"

Sobrecarregado com impostos e contribuições,
setor produtivo avalia que o país está 
diante de uma oportunidade histórica

É preciso aprovar 
uma ampla 

reforma tributária

PESQUISA ▶ Brasileiros sabem que recuperação econômica depende das vacinas
COP26 ▶ O que esperar do encontro sobre meio ambiente em Glasgow
SESI E SENAI ▶ Promoção da cidadania de jovens e trabalhadores

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

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

AGENDA

NAC LANÇA MASTERCLASS
O Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da FIERGS, lança um novo produto, o MasterClass - aulas online com especialistas sobre temas de crédito, 
financiamento e educação financeira, para  ampliar o auxílio às empresas no acesso ao crédito. A primeira edição terá como tema Os caminhos do acesso 
ao crédito para as micro, pequenas e médias empresas. Os encontros serão online, ao vivo e interativos. A aula inaugural ocorreu em 1º de setembro, e 
as demais serão nos dias 21, 22 e 23 do mesmo mês, das 19h às 20h10min.  Essas ficarão gravadas por 15 dias após o dia 23 de setembro. Além disso, 
será disponibilizado um e-book, material para download, certificado de participação e será sorteada 2 horas de consultoria especializada no tema. 
Informações: Fone: (51) 3347-8508 / WhatsApp: (51) 98916-0593 ou email nac@fiergs.org.br

30ª MERCOPAR
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, a edição de 2021 ocorrerá 
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. Informações em cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

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 bit.ly/missaoanuga2021. Contato e mais informações 
em cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

EXPO DUBAI
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 Árabes 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. Informações: cinbusiness@fiergs.org.br | (51) 3347-8866.

A indústria gaúcha continua a sentir o impacto negativo provocado 
pela escassez e o preço elevado da matéria-prima. “Temos falta ou alto 
custo dos insumos em quase todos os setores da indústria, o que torna o 
cenário preocupante”, afirma o presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. Segundo 
Petry, a indústria convive com indefinições que se agravaram durante a 
pandemia, provocadas em parte por reajustes nos preços que superaram 
os 100%, podendo alcançar até os 300% em algumas situações. “Quanto 
mais complexo for o setor e com maiores etapas de produção, maior é o 
risco de ser afetado por essa crise nas cadeias de suprimentos”, reforça. Já 
são quatro trimestres consecutivos que a indústria indica a falta ou o alto 
custo da matéria-prima como o principal problema enfrentado.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O agravamento da crise hídrica brasileira, com a escassez de chuvas, 
deverá se estender para além de 2021 e provocará impacto em todos os 
setores da economia, com reajuste no custo da energia. “Algumas iniciativas 
do governo federal para reduzir a demanda e aumentar a disponibilidade 
de energia em consequência da falta de água nos reservatórios foram 
tomadas, como a contratação de energia nova de térmicas e o aumento 
da importação”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O reforço da cooperação do Cazaquistão com o Brasil foi assunto da 
reunião do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry com o embaixador 
Bulat Nussupov,  em Brasília. Este é o terceiro encontro com o embaixador, 
que em maio esteve na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul para tratar da maior aproximação daquele país com a indústria 
gaúcha. Com mais de 19 milhões de habitantes e um PIB de US$ 187 bi-
lhões, o país teve o enxofre como principal produto exportado ao Brasil 
em 2020, com 70% do total. Em contrapartida, o Brasil vendeu máquinas 
não elétricas, ferramentas e aparelhos mecânicos e suas partes, com 21% 
da pauta. Já o Rio Grande do Sul exportou especialmente máquinas e 
equipamentos (bens de capital), com mais de 63% do total, e comprou 
ferro fundido, ferro e aço (70%). Foram US$ 2,5 milhões exportados pelos 
gaúchos para o Cazaquistão e US$ 315 mil importados. O país é o 120º 
destino das exportações gaúchas.

As Escolas Sesi de Ensino Médio estão com inscrições abertas ao processo 
de seleção para ingresso no primeiro ano, até o dia 30 de setembro, presencial-
mente, ou pelo site www.sesirs.org.br. Localizadas em Gravataí, Montenegro, 
Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Pelotas, as Escolas Sesi oferecem 520 vagas no 
total com uma proposta educacional que desenvolve competências à solução 
de problemas e ao mundo do trabalho. O Processo Seletivo irá ocorrer dia 3 
de outubro, com avaliação socioemocional, Matemática e Língua Portuguesa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A indústria é um dos setores que mais geram empregos formais no Bra-
sil, com postos de trabalho bem remunerados, que possibilitam evolução 
profissional e salarial. Nos dias 26 a 28 de outubro, representantes de peso 
do setor estarão reunidos na Feira de Talentos Contrate-me, evento on-
-line e gratuito para atrair profissionais interessados nas oportunidades. Para 
cadastrar currículos, basta acessar o link e selecionar a opção “Para Você” :  
www.mundosenai.com.br/contrate-me/para-candidato/.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em promoção da Prefeitura de Caxias do Sul, o Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RS) está participando da Vacinignt na cidade e que busca atrair o público 
jovem. Ontem e hoje, das 18h às 21h, a unidade móvel do Sesi está em frente 
ao complexo gastronômico e cultural Fabbrica aplicando vacinas para pessoas 
de 18 a 40 anos. A ação busca acelerar a aplicação de vacinas contra a Covid 
no município.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em sua primeira visita ao Estado, a embaixadora do Vietnã, Pham Thi 
Kim Hoa, se reuniu com o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
na quarta-feira, na sede da entidade. O país asiático tem interesse em 
aprofundar as relações bilaterais junto à indústria e ao agronegócio no Rio 
Grande do Sul, e solicitou apoio para tratar com setores promissores para 
negócios bilaterais. A embaixadora recebeu informações sobre o panorama 
do RS, com foco no setor produtivo e na atuação da entidade em defesa 
dos interesses do setor. O encontro foi acompanhado pelo vice-presidente 
da FIERGS e presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Imple-
mentos Agrícolas no RS (Simers), Claudio Bier, e representantes gaúchos 
da Associação de Amizade entre Brasil e Vietnã.

No ano passado, a corrente de comércio do Rio Grande do Sul com o Vietnã 
foi de US$ 249 milhões, um aumento superior a 33% na comparação com 
2019. O RS exportou principalmente cereais (32,47%) e importou máquinas 
e aparelhos elétricos (41,75%). Ao longo de 2021, entre janeiro e julho, o 
crescimento foi de 3,70% na comparação com o mesmo período de 2020.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS – reitera o seu posicionamento em defesa da liberdade de manifesta-
ção, ordeira e pacífica, da sociedade gaúcha e brasileira nos momentos importantes da Nação, como este que estamos vivendo atualmente.

O dia 7 de setembro é o Dia da Pátria, uma data de celebração, não de conflito. Uma data de união dos Poderes da República, que devem 
trabalhar pelo povo e não tolher esse mesmo povo que lhes concedeu a autoridade nos respectivos limites constitucionais. Nenhum Poder 
pode exorbitar desses limites para se colocar acima dos demais.

O desenvolvimento econômico e social se baseia no respeito às instituições e delas entre si, bem como na segurança jurídica para 
garantir as liberdades individuais, onde se insere o direito à livre iniciativa empreendedora.

Especialmente o 7 de setembro de 2021 tem que significar o engrandecimento da Pátria, com a valorização da democracia brasileira e 
da harmonia entre os Poderes Constituídos rumo aos objetivos maiores do nosso Brasil.

O radicalismo divide o País e inibe as atitudes e decisões que a sociedade requer.  

Sem união, não há paz.
Sem paz, não há desenvolvimento.

Gilberto Porcello Petry
presidente

Rio Grande do Sul, 3 de setembro de 2021.

SALVE O DIA DA PÁTRIA

O comércio exterior e as oportunidades de negócios dos Países Árabes com 
o Rio Grande do Sul foram tratados, na terça-feira, em webinar realizado pela 
FIERGS, em parceria com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. O secretário 
geral na Câmara, Tamer Mansour, apresentou uma visão sobre os países árabes, 
suas características econômicas e demográficas. Segundo ele, há 428 milhões 
de habitantes na região e um quarto da população tem entre 10 e 24 anos, o 
que influencia no perfil do empresário com quem os brasileiros vão negociar. 
Mansour também tratou do consumo halal entre os árabes e do crescimento do 
e-commerce. Revelou que a Câmara trabalha para inserir empresas brasileiras 
nas plataformas árabes de comércio eletrônico. O valor comercializado em 
plataformas eletrônicas no Oriente Médio e Norte da África (Mena) deve somar 
US$ 30 bilhões neste ano, acima dos US$ 22 bilhões de 2020. O coordenador 
do Conselho de Comércio Exterior (Concex) da FIERGS, Aderbal Lima, falou do 
interesse em dar andamento à aproximação com o mercado árabe.

Dados da Câmara de Comércio mostram que de janeiro a julho deste ano, 
o Rio Grande do Sul exportou aos árabes US$ 598 milhões em produtos, com 
crescimento de 19,5% sobre o mesmo período de 2020. Ao mesmo tempo, 
importou US$ 815 milhões, com alta de 40,5% na mesma comparação.

O webinar GD em Foco - Geração Distribuída por Fontes Hídricas, 
ocorreu na quarta-feira, uma iniciativa da FIERGS, por meio do IEL-RS, e 
Sebrae-RS, com parceria do Senai-RS e da Secretaria do Meio Ambiente e 
Infraestrutura do Governo do Estado do RS (Sema). A situação das Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCHs) no Estado foi apresentada por Roberto Zuch, 
presidente da Associação Gaúcha de Fomento a PCHs, que ressaltou o 
trabalho realizado pela entidade em conjunto com órgãos ambientais do 
Estado em tratativas para superar entraves que dificultam a execução de 
projetos de PCHs no Rio Grande do Sul. Ele falou também da preocupação 
com a atual situação dos reservatórios pelo país e do risco que representa 
para o abastecimento.

O presidente da Associação Brasileira de PCHs e CGHs (Abrapch), Pedro 
Dias, mostrou a realidade das Pequenas Centrais Hidrelétricas e das Cen-
trais Geradoras Hidrelétricas (CGHs). Informou que dos 18 mil megawatts 
de potencial de projetos fora do Bioma Amazônico, se ficar só com 7 mil 
aptos a entrar em leilão, seria uma expectativa de investimentos de R$ 49 
bilhões, gerando 420 mil empregos em 1,8 mil usinas.

Este foi o quarto evento preparatório que antecede 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.

CLIQUE AQUI E ASSISTA NA ÍNTEGRA

As Seletivas WorldKills voltam a acontecer em setembro, com o Senai gaúcho 
participando em três ocupações: Robótica Móvel, Mecânica Industrial e Manu-
fatura Integrada. Os alunos estão competindo para saber quem representará 
o Brasil na WorldSkills Shangai 2022.  Nas provas, os jovens são desafiados a 
executar tarefas do dia a dia do trabalho das profissões, dentro de prazos e 
padrões internacionais de qualidade.

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. 
Informações: www.senairs.org.br/faculdade. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da NTC&Logística, Francisco Pelucio, conheceu as instala-
ções do Banco de Alimentos e dos Bancos Sociais da FIERGS, juntamente com 
o vice-presidente extraordinário de Responsabilidade Social da empresa e 
diretor do Banco de Alimentos, João Pierotto, e com os diretores do Banco 
de Alimentos Adir Fração e Ademir Frasson. A Pelucio, foi apresentado o 
trabalho desenvolvido pela entidade em prol de 300 entidades carentes 
na capital gaúcha. Pierotto, Fração e Frasson  participaram da criação do 

primeiro Banco de Alimentos do Brasil, fundado em Porto Alegre, e juntos, 
ajudaram a propagar essa iniciativa para mais de 30 cidades brasileiras. 
Uma parceria com a NTC&Logística ajudará a fortalecer o projeto, am-
pliando o benefício do Banco de Alimentos. O gerenciamento logístico do 
Banco é realizado há 20 anos pelo Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (SETCERGS) e suas 
transportadoras associadas.
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