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Atividade industrial avança 0,2% no RS 
e emprego completa 14 meses de alta

Encontro Virtual de Negócios Internacionais da Mercopar reúne 
setores Metalmecânico, Automação Industrial e Eletroeletrônico

Governo atua pela desburocratização do setor produtivo

FIERGS descarta desabastecimento

Ministra Tereza Cristina se encontra com empresários na Expointer

Cônsul da Índia reforça a importância
do RS na relação comercial com o país 

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

Feira de Talentos nacional apresenta 
oportunidades entre 26 e 28 de outubro

Bancos de Alimentos são criados em Florianópolis e Bagé

Secretária de Educação 
conhece Senai Gravataí

Senai fará a revisão do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos da Corsan

Inscrições para Feira Anuga 
terminam no dia 15

Edital Gaúcho de Inovação para Indústria 
tem 13 ideias aprovadas no terceiro ciclo

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

Estudo
Práticas internacionais no mercado de gás devem ser exemplo para o Brasil

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

CEBRICs
CNI destaca tópicos para setor privado do Brasil

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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▼ 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

CURSO DE PREPOSTO
Continuam abertas as inscrições para o Curso de Preposto realizado pela FIERGS, por meio do IEL-RS e Contrab. As aulas são virtuais, ao vivo e 
interativas, com vagas limitadas, entre 9 de setembro e 16 de dezembro, das 9h às 12h. Informações: (51) 334-8960, whatsApp | (51) 99273-8597 ou  
prepostos@ielrs.org.br. O objetivo é capacitar prepostos de empresas em audiências iniciais, de instrução, de mediação e de conciliação na Justiça 
do Trabalho, para que possam acompanhar o processo nas negociações com as empresas.

STARTUPS RS-EUA
Oportunidades de Investimentos em Startups Rio Grande do Sul-Estados Unidos é o tema do evento a ser realizado em 15 de setembro, às 15h, em 
formato virtual, e em inglês. O objetivo é o de colocar o RS no radar dos Investidores americanos apresentando potencialidades e oportunidades, 
conectar startups do RS com investidores norte-americanos e gerar novos relacionamentos de conteúdo e negócios entre diferentes atores gaúchos e 
americanos. Inscrições: riograndedosuleua.eventize.com.br. Informações: (51) 3347-8790.

COPEMI NO INTERIOR
O evento Copemi no Interior terá como tema Trabalho Remoto e Home Office, Desafios e Soluções em um Novo Modelo Empresarial. Será em 16 de 
setembro, às 10h, com transmissão pelo canal da FIERGS no youtube (TV FIERGS). Informações: 08000518555, opção 3, ou copemi@fiergs.org.br. 
Inscrições em trabalhoremotoehome.eventize.com.br.

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. 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.  Informações: Fone: (51) 3347-8508 
/ WhatsApp: (51) 98916-0593 ou email nac@fiergs.org.br

E-COMMERCE
A capacitação sobre E-commerce Internacional será realizada em 21 e 22 de setembro, das 9h às 12h, de forma online. No conteúdo programático 
estão incluídos temas como mudanças no comércio exterior no pós-Covid, o comércio exterior brasileiro e o comércio eletrônico, acesso a mercados 
internacionais pelo e-commerce, entre outros. Informações: cinbusiness@fiergs.org.br ou whatsapp (51) 989-7037-69.

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 Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
contabilizou nove pontos de retenção de caminhões no início da manhã 
desta quinta-feira (9) em estradas gaúchas, seja para abordagem, seja 
em bloqueios parciais, quando são liberados os demais veículos, e os 
caminhões sofrem paradas de 15 a 20 minutos. As rodovias federais estão 
sendo liberadas pela Polícia Rodoviária. “Ainda não se prevê uma crise de 
desabastecimento, mas quanto mais cedo se normalizar esta situação, 
melhor para todos”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A corrente de comércio entre a Índia e o Rio Grande do Sul superou os 
US$ 222 milhões de janeiro a julho, valor 127,6% superior ao registrado 
no mesmo período do ano passado. Para continuar a promover essa re-
cuperação nas relações comerciais, o cônsul geral do país em São Paulo, 
Amit Kumar Mishra, se encontrou com o presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, na sede da entidade, quarta-feira. Mishra afirmou que o 
RS é o Estado com maiores investimentos e empresas presentes na índia, 
citando as gaúchas Marcopolo, Randon, Taurus e Perto, entre outras, 
mas lembrando também a presença da indiana HCL de Tecnologia da 
Informação em território gaúcho. Durante essa semana, o cônsul visitou 
algumas empresas na serra. A intenção de Amit Kumar Mishra é retornar 
com o embaixador Suresh Reddy e organizar algum evento que fortaleça 
a relação bilateral para ampliar ainda mais os negócios. O cônsul infor-
mou que foram feitos vários investimentos na Índia como em energia em 
infraestrutura. O presidente da FIERGS destacou a cultura e o potencial 
de negócios do país. 

As Escolas Sesi de Ensino Médio estão com inscrições abertas ao 
processo de seleção para ingresso no primeiro ano, até o dia 30 de se-
tembro, presencialmente, 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 Brasil, 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 oportuni-
dades. Promovida pelo departamento nacional do Senai, a feira ocorria em âmbito local e na 
modalidade presencial desde 2014 com a organização do Senai CETIQT, do Rio de Janeiro. 
Neste ano, já foi realizada no formato online, em março, aumentando as oportunidades. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul está em plena ex-
pansão, inaugurando dois novos Bancos de Alimentos no mês de setembro. 
Na quarta-feira (8), foi instalado o primeiro Banco de Alimentos de Santa 
Catarina, em reunião realizada na FIESC, em Florianópolis. Já nessa sexta-feira 
(10) será inaugurado o Banco de Alimentos de Bagé (RS). Atualmente, a Rede 
de Bancos de Alimentos possui 22 unidades associadas, e prevê a criação de 
mais cinco Bancos em 2021, nas cidades de Alegrete (RS), Eldorado do Sul 

(RS), Torres (RS), Viamão (RS) e Palmas (TO). O Banco de Alimentos de Bagé 
terá sua sede instalada no antigo prédio da Escola Estadual Sepé Tiarajú, e 
passou por reforma completa, com readequação do espaço para receber a 
equipe de trabalho e, principalmente, as doações. A Rede de Bancos de Ali-
mentos do Rio Grande do Sul foi criada em 2007, com o objetivo de ampliar 
as atividades do Banco de Alimentos de Porto Alegre, o primeiro criado no 
Brasil, no Conselho de Cidadania da FIERGS.

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) cresceu 0,2% em julho, 
na comparação com junho, alcançando 4,8% acima de fevereiro de 2020, 
patamar anterior à pandemia, divulgou a FIERGS, na quarta-feira. “Os 
indicadores mostram um quadro positivo para o setor industrial gaúcho 
no início do segundo semestre influenciado pela reabertura gradual da 
economia, a queda no número de casos de Covid e o avanço da vacina-
ção”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. Segundo Petry, 
o crescimento das exportações industriais também sustenta esse cenário, 
assim como o agronegócio, que impulsiona o complexo metalmecânico. 
Ao mesmo tempo, o principal fator adverso continua sendo as restrições 
e, principalmente, os altos custos dos insumos e matérias-primas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A 30ª edição da 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). Por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-
-RS), a FIERGS, que realiza a Mercopar junto com o Sebrae-RS, prepara 
o Encontro Virtual de Negócios Internacionais, 100% on-line, durante 
os três dias da feira, das 9h às 18h. Os mercados-alvos são os países da 
América Latina contemplando os setores Metalmecânico, Automação 
Industrial e Eletroeletrônico.

Na edição do ano passado, o Encontro contou com mais de 70 par-

ticipantes, 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.

Aos moldes de 2020, quando foi a única feira industrial presencial re-
alizada no país, cumprindo todos os protocolos para a sua realização em 
meio a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2021 da Mercopar está 
planejada para ocorrer de forma híbrida (on-line e presencial) mantendo 
o foco na geração de negócios.

Os Desafios do Ministério do Trabalho e Previdência foi tema da live 
realizada na quarta-feira. O secretário executivo do Ministério do Trabalho 
e Previdência, Bruno Dalcolmo, foi o convidado do encontro online e com-
partilhou informações sobre ações que vêm sendo realizadas pelo governo 
federal pela desburocratização do setor produtivo. Citou como exemplo o 
conjunto de 36 Normas Regulamentadoras, que possibilitava gerar quase 
7 mil tipos diferentes de multas. “Identificamos normativas e, além da cata-
logação, simplificação e desburocratização, modernizamos os dispositivos. 
São mais de 2 mil normativos, incluindo decretos, manuais, portarias, tudo 
que, de alguma maneira, produzia impactos no setor privado. Foram 2 mil 
documentos trabalhados ao longo do período e que serão consolidados em 
15 documentos”, relatou Dalcolmo.

Ele também destacou o programa de proteção ao emprego criado para 
amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus, citando que foram pre-
servados 12 milhões de empregos, beneficiando 5 milhões de empresas, 
em um total de quase R$ 40 bilhões investidos na segurança dos postos de 
trabalho e da saúde das pessoas. A live contou com mediação do diretor do 

CIERGS e coordenador do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da 
FIERGS, Guilherme Scozziero Neto; e do diretor da FIERGS e vice-coordenador, 
Sérgio de Bortoli Galera. A realização foi da FIERGS, por meio do Contrab e 
da Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind).

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), por meio do 
Instituto Senai de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente/Centro Nacional 
de Tecnologias Limpas, fará a revisão do Plano de Gerenciamento de Resí-
duos Sólidos de todas as unidades da Corsan. O contrato foi assinado, na 
tarde da quinta-feira, pelo presidente da Corsan, Roberto Barbuti e pelo 
presidente da FIERGS e do Conselho Regional do Senai-RS, Gilberto Porcello 
Petry. Estimado em R$ 3,6 milhões, o contrato envolverá 619 endereços 
da companhia, em 320 municípios, entre sistemas de abastecimento de 
água, sistemas de esgotamento sanitário e sede administrativa. O trabalho 
será realizado em 18 meses com o envolvimento de 20 técnicos do Senai. 
A solenidade contou ainda com a presença do secretário-chefe da Casa 
Civil, Artur Lemos

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 
www.bit.ly/missaoanuga2021. Os participantes terão entre os benefícios 
apoio técnico, circuitos guiados e networking nacional e internacional. Con-
tato e mais informações em cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

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 Es-
tado 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 13 ideias 
aprovadas para a próxima etapa. O fomento busca promover a cultura da inovação 
e aumentar a competitividade da indústria gaúcha. Durante a Mercopar, entre 5 e 7 
de outubro, em Caxias do Sul, será lançada a terceira edição do Edital.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, visitou na quinta-
-feira as instalações do Senai Gravataí. A intenção foi conhecer melhor a 
metodologia de educação profissional do Senai, suas tecnologias e oficinas, 
visando ao estabelecimento de parceria com a Secretaria no que se refere 
à possibilidade de escolha, por parte do aluno de Ensino Médio, pela trilha 
de formação técnica.
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A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi recebida pelo governador Edu-
ardo Leite e por líderes empresariais gaúchos, entre eles o presidente da FIER-
GS, Gilberto Porcello Petry, nessa sexta-feira, na Casa da Farsul, na Expointer. 
Antes do encontro com os empresários, em suas atividades no dia da abertura 
oficial da feira, a ministra recebeu a Medalha Assis Brasil, entregue a nomes 
com contribuição relevante ao agronegócio. Ela também foi agraciada com a 
medalha do Mérito Farroupilha, distinção máxima da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul. Ela destacou os números, que garantem ao RS o posto 

de quarto lugar em valor de produção agropecuária entre os estados brasi-
leiros, e elogiou a diversidade da produção. “É o Estado que apresenta maior 
frequência nas Câmaras Setoriais do Ministério da Agricultura", informou.  
Na noite de quinta-feira, o presidente da FIERGS participou, ao lado de 
outros empresários do Rio Grande do Sul, de um jantar com o encarregado 
de negócios interino dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Koneff, na sede 
da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), em Porto Alegre, 
como parte da programação dos EUA na 44ª Expointer.
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