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Embaixador do Uruguai participa de reuniões com industriais

FIERGS afirma que inflação persistente e em alta 
justifica aumento na taxa Selic

Iro Schünke é reeleito no SindiTabaco

Mercopar 2021 abre credenciamento para visitantes

Senai é marca mais lembrada 
em capacitação profissional

Sesi inicia apoio à vacinação também em Porto Alegre

ICEI-RS mostra recuo na 
confiança do industrial gaúcho

Secretário de Trabalho, Emprego e Renda 
apresenta o programa RS TER

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

Jornada 4.0 apresentará novas tecnologias para a indústria

Sesi, Senai e IEL terão espaço para serviços e exposição

Federação das Indústrias adere 
ao programa Copinho Legal

FIERGS apresenta no Comando Militar do Sul
o potencial da Indústria de Defesa gaúcha

Gaúchos ficam com o bronze em Robótica Móvel

Alunos da Escola Sesi Heitor José Müller 
são premiados em concurso de startups

Economia circular será tema de evento da Mercopar 2021
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ComérCio ExtErior
LGPD e câmbio são assuntos de cartilhas

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

mErCosul
Indústria apresenta propostas para ajustar o bloco

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Re
vi

st
a 

In
dú

st
ria

 B
ra

si
le

ira
 ▶

 a
go

st
o 

20
21

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
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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

VENDAS INTERNACIONAIS
A capacitação on-line em Planejamento de Vendas Internacionais, promovida pela FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios, será em  
28 e 29 de setembro, das 9h às 12h. Informações: cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 989-7037-69 (whatsapp).

OPEN BANKING
Open Banking na Prática – O que sua indústria precisa saber será o tema do evento on-line promovido pelo Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da 
FIERGS, em 30 de setembro, das 16h às 17h. O evento é gratuito. Informações: (51) 3347-8508, (51) 989-1605-93 (whatsapp) ou nac@fiergs.org.br.

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.

Abalado pelo agravamento da crise hídrica, pela instabilidade política 
e pela ameaça de nova greve dos caminhoneiros, o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI-RS), divulgado na terça-feira, pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), recuou 3,7 pontos em 
setembro na comparação com agosto. Atingiu 61,2 pontos, a primeira queda 
após cinco altas consecutivas. Apesar de menor, essa confiança, usada para 
sinalizar tendências do setor, continua compatível com um quadro de expansão 
nos próximos meses. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, se reuniu com o secretário 
de Trabalho, Emprego e Renda do Estado, Ronaldo Nogueira, na terça-feira. 
Nogueira esteve na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
para apresentar o RS TER (Trabalho, Emprego e Renda), programa que pretende 
beneficiar empreendedores da agricultura familiar e pequenos produtores rurais, 
dos negócios informais, microempreendedores individuais e microempresas 
que tenham faturamento máximo de R$ 4,8 milhões ao ano. O objetivo do RS 
TER é auxiliar quem deseja abrir, manter ou expandir seu negócio ou qualificar 
o profissional no mercado de trabalho. Mais informações podem ser obtidas 
junto às agências do FGTAS/Sine, prefeituras municipais, BRDE e Badesul, 
cooperativas Cresol, Sicredi e Sicoob, Sociedade garantidora de crédito (RS 
Garanti) e instituições de microfinanças (Casa do Microcrédito, Credisol, ICC 
Serra, Imembuí Microfinanças, ICC Mau, Portosol, Credioeste, Crecerto e Banco 
da Família). Nogueira esteve acompanhado do diretor do Departamento de 
Inovação e Projetos Estratégicos, Jorge Imperatore.

A indústria é um dos setores que mais geram empregos formais no Brasil, 
com postos de trabalho bem remunerados, que possibilitam evolução profis-
sional 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. Promovida pelo de-
partamento nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (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 on-line, em março, aumentando as oportunidades.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Entre os dias 5 e 7 de outubro ocorre a 4ª edição da Jornada 4.0, pro-
movida pelo Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) da FIERGS e pelo 
IEL-RS, com o apoio da Rede RS Indústria 4.0 e do Sebrae-RS. A iniciativa, 
que ocorrerá em diversos espaços da 30ª Mercopar, em Caxias do Sul, irá 
abordar temáticas relacionadas à Indústria 4.0, além de contagens de 
tecnologias habilitadoras. 

A Jornada apresentará aos diversos setores da indústria um conjunto de 
competências que viabilizem o desenvolvimento e a adoção de tecnologias 
habilitadoras no ambiente de produção. Entre os temas estão manufatura 

aditiva e digital, Big Data, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, integração 
de sistemas, robótica avançada, em nuvem, segurança digital, sistemas de 
simulação e digitalização. A programação do evento contempla debates, 
mostras, cases e conteúdo técnico, uma oportunidade para as indústrias. 

Durante os três dias do Mercopar, também integram a programação 
da feira seminários, exposição, arena e o projeto inédito Célula Conceito 
Indústria 4.0, uma parceria entre Rede RS Indústria 4.0, Sebrae RS e Se-
nai- RS, que irá reproduzir, em escala real, uma célula produtiva com os 
conceitos da Indústria 4.0.

Um espaço comum para Sesi, Senai e IEL terá serviços, exposição 
de projetos e soluções voltadas para inovação e desenvolvimento de 
carreiras, entre outros. O Sesi apresentará seus serviços digitais como 
a Telemedicina, lançado recentemente com abrangência nacional, e a 
Terapia Online, bem como soluções de obrigações legais. Além disso, 
os participantes poderão encontrar informações sobre a Educação de 
Jovens e Adultos, a Educação Continuada, e a Gestão em formação 

educacional, além dos serviços de Prevenção e Promoção à Saúde e 
Saúde Mental.

O Senai contará com uma exposição com 17 projetos inovadores 
desenvolvidos em parcerias com os institutos do Senai e empresas, por 
meio de fomento de editais, Embrapii e outros.  O IEL contará, entre 
outras, com a solução Curadoria de Tendências Cosmos, o Programa de 
Estágios, trilhas de desenvolvimento de lideranças e coaching. 

O embaixador do Uruguai no Brasil, Guillermo Valles Galmés, esteve, 
nessa quarta-feira, com industriais gaúchos. Acompanhado da cônsul-geral 
do Uruguai no Rio Grande do Sul, Liliana Buonomo, Galmés foi recebido pelo 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, e depois participou da reunião 
do Conselho de Infraestrutura (Coinfra) da entidade, quando tratou do pro-
jeto da Hidrovia Laguna Merim. A concretização deste projeto é considerada 
fundamental para incrementar o desenvolvimento econômico da região da 
fronteira Brasil-Uruguai. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve o ciclo de aperto mo-
netário, elevando a taxa Selic em um ponto percentual, para 6,25% ao ano, na 
quarta-feira. A decisão se dá, segundo a FIERGS, porque nas últimas semanas 
ocorreu um novo aumento nas expectativas de inflação, influenciado pelo 
quadro hidrológico, pela continuidade dos gargalos nas cadeias de insumos 
industriais e pelo ambiente de incerteza fiscal.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Iro Schünke foi releito para o Sindicato Interestadual da Indústria 
do Tabaco (SindiTabaco) para o sexto mandato consecutivo. Segundo 
Schünke, que conduz a entidade desde 2006, a próxima gestão será de 
continuidade do trabalho que já vem sendo feito na defesa da cadeia 
produtiva do tabaco. "Trabalhamos todos os temas de interesse comum 
das nossas associadas com vistas ao fortalecimento da cadeia produtiva 
como um todo. Nossos principais focos são os assuntos regulatórios, a 
responsabilidade social e ambiental e a visibilidade do setor", diz.

Além de Schünke, a nova diretoria é composta por Edenir Gassen, vice-
-presidente de Secretaria; Flavio Marques Goulart, vice-presidente de Finanças; 
Valmor Thesing, vice-presidente de Relações Industriais; Roberto Naue, vice-
-presidente de Assuntos Fiscais; Paulo Cezar Favero, vice-presidente de Produção 
e Qualidade de Tabaco; e Guatimozin de Oliveira Santos Filho, vice-presidente 
de Gestão Ambiental e Responsabilida de Social. A eleição para a gestão 2021-
2024 ocorreu no começo de setembro, na sede da entidade, em Santa Cruz do 
Sul, com chapa única, e a nova diretoria será empossada em 22 de outubro.

O credenciamento online para a 30ª Mercopar – Feira de Inovação 
Industrial está aberto para pessoas físicas e jurídicas. Promovido pela 
FIERGS e o Sebrae-RS, o evento ocorrerá de 5 a 7 de outubro, das 13h 
às 20h, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. 
A visitação é gratuita e aberta ao público maior de 18 anos, mediante 
inscrição prévia, exclusivamente virtual, que deve ser realizada pelo link  
https://bit.ly/Credenciamentomercopar. As inscrições serão limitadas, 
devido ao limite de capacidade de pessoas em função do distanciamento 
exigido pelo protocolo de segurança sanitária.

De acordo com o presidente da Fiergs e do Conselho Deliberativo 
do Sebrae, Gilberto Porcello Petry, a Mercopar tem na edição de 2021 a 
missão de ser um vetor para a retomada da atividade industrial no Brasil. 
“A 30ª edição da Mercopar oportunizará muito além de negócios, será um 
momento de projetar o futuro”, afirmou.

Considerada a maior feira de inovação industrial da América Latina, 
a Mercopar do ano passado foi o único evento do setor a se realizar de 
forma presencial em meio a pandemia do novo coronavírus. Aos moldes 
do ano passado, quando foi a única feira industrial presencial realizada 
no país cumprindo todos os protocolos para a sua realização em meio 
a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2021 contará com rígida 
segurança sanitária durante o evento. 

ENCONTRO DE NEGÓCIOS
A Mercopar receberá o Encontro Virtual de Negócios Internacionais, 

realizado pela FIERGS. Será 100% on-line, das 9h às 18h, voltado aos 
mercados de países da América Latina, e inclui os setores Metalmecâ-
nico, Automação Industrial e Eletroeletrônico. Mais informações em  
cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) foi a marca mais 
lembrada como Escola de Capacitação Profissional no prêmio 13º Marcas 
& Valores, do Jornal VS, de São Leopoldo.  “Ser a instituição mais lembra-
da pela comunidade local simboliza o reconhecimento do trabalho de 
qualidade, realizado por toda a equipe de profissionais de nossas escolas 
Senai, que possuem a missão de despertar o interesse das pessoas e de 
formá-las para um mundo de profissões relacionadas à tecnologia para a 
indústria regional”, destacou o gerente do ISI Metalmecânica, Victor Gomes, 
ao receber a premiação.

Esta semana, o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) se juntou à Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre para apoiar no avanço da vacinação contra a Co-
vid-19. Na segunda-feira, 20 de setembro, o Sesi-RS esteve com uma unidade 
no Parque Harmonia e, desde terça-feira, está no Largo Glênio Peres. Em Porto 
Alegre, já são quase 3 mil vacinas aplicadas. A ação na Capital se soma ao 
trabalho em Caxias do Sul, onde 30 profissionais e dez unidades móveis até a 
quinta-feira já haviam aplicado mais de 21 mil vacinas. Além de coordenar os 
pontos de vacinação, em Caxias do Sul, o Sesi faz a logística de distribuição 
das doses aos parceiros nos respectivos pontos de vacinação e o controle de 
retorno das doses.

Em São Leopoldo, o Sesi já vacinou mais de 11 mil trabalhadores da indústria 
e apoiou a aplicação em Pelotas, Rio Grande e Santa Rosa.
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Os alunos do Senai-RS Matheus Silva de Oliveira e Gabriel Fernandes 
Ribeiro da Silva ficaram em terceiro lugar em Robótica Móvel nas Seletivas 
WorldKills, encerrada dia 16 de setembro, na Bahia. Eles disputaram com 
duplas de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia. Na próxima semana, será 
a vez da disputa nas ocupações Mecânica Industrial e Manufatura Integra-
da. 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

Alunos da Escola Sesi de Ensino Médio Heitor José Müller, de Montenegro, 
ficaram em 1º e 2º lugar no concurso de Startups feito em uma parceria entre 
a John Deere e a JA Startup. Durante três semanas, os jovens tiveram aulas 
e encontros on-line com mentores da empresa e no final apresentaram um 
startup para a banca avaliadora.  As alunas Alexandra Camila Raupp, Mariáh 
Figueiredo, Nathália dos Santos, Nathany Santos e Maria da Graça Ramos fi-
caram em primeiro lugar com a AmigoCulto, uma plataforma simples, segura, 
humanizada e diversa que conecta pessoas de todas as idades que precisam 
de ajuda no cotidiano, com pessoas que possuem habilidades, conhecimentos 
e estão dispostas a ajudar em troca de um valor simbólico.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com objetivo de difundir os princípios de circularidade e o desenvolvimento de novos 
mercados e cadeias produtivas para a indústria do futuro, a 30ª Mercopar - Feira de Inova-
ção Industrial - terá entre as atrações o evento Circulando: a relação indústria e economia 
circular, que acontece no dia 7 de outubro, das 10h às 12h, durante a feira.

Promovido pelo Conselho de Meio Ambiente da FIERGS (Codema), em parceria com o 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) e com apoio do Sebrae-RS, o momento irá possibilitar o de-
bate acerca das oportunidades e desafios para a implementação da economia circular, que 
pode ser entendida como um modelo facilitador para o melhor uso dos recursos naturais 
com vistas ao desenvolvimento econômico.

A economia circular impulsiona a fabricação otimizada de produtos, priorizando insumos 
recicláveis e renováveis, gera oportunidades de negócios e uma menor dependência de 
matéria-prima virgem, além de desenvolver novos mercados.
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O programa Copinho Legal, promovido pelo Instituto SustenPlást, agora 
faz parte dos projetos de descarte correto de materiais plásticos executados na 
sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa 
objetiva recolher copos, talheres, pratos e outros itens plásticos descartados 
pela FIERGS e designá-los ao programa socioambiental, seguindo o conhecido 
modelo do Tampinha Legal, que destinará o valor arrecadado para o Cerepal, 
entidade assistencial participante contemplada.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e o Comando Militar 
do Sul realizaram um Painel Econômico, nessa sexta-feira, com a partici-
pação da FIERGS. O vice-coordenador do Conselho de Articulação Sindical 
e Empresarial (Conase) e do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança 
(Comdefesa) da entidade, José Luiz Bozzetto, apresentou, de forma on-
-line, O Potencial da Indústria Gaúcha na Área de Defesa. Bozzetto citou 
as iniciativas do Comdefesa junto ao Ministério da Defesa para promover 
a indústria do setor no Rio Grande do Sul, que segundo ele, apresenta 
muito potencial e uma linha diversificada de produtos e serviços a serem 
oferecidos. “Os países mais avançados utilizam a Indústria de Defesa para 
o desenvolvimento de inovações e tecnologias mais avançadas”, disse, 

lembrando que o complexo de Defesa e Segurança representa apenas 
4,6% do PIB brasileiro e emprega 2,9 milhões de pessoas, e que há muito 
espaço a crescer.

O professor da UFRGS Pedro César Dutra Fonseca falou sobre A Economia 
Brasileira, mostrando os desafios que ficam para o pós-pandemia, como o 
Brasil se encaixa nesse novo contexto e a capacidade que tem para se recu-
perar economicamente aos patamares anteriores à crise.

O evento contou ainda com a participação do economista da FIERGS 
Giovani Baggio (A Economia Mundial e os Reflexos para o Brasil) e a econo-
mista da Farsul Danielle Montiel Guimarães (A Economia do Rio Grande do 
Sul e os Reflexos na Economia Brasileira).
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