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RETOMADA À VISTA
expositores, apontam para R$ 224 milhões, volume maior do que o
verificado nas edições anteriores da Feira.
O conjunto desses resultados leva a uma visão positiva do ano
de 2022 para a economia do Rio Grande do Sul, já que a atividade do
setor industrial influencia diretamente o agronegócio e o comércio,
atividades que se abastecem dos produtos fornecidos pelas fábricas
aqui estabelecidas, que também suprem o mercado exterior com seus
manufaturados de classe mundial.
Assim, o próximo ano poderá ser marcado pela transformação das
tendências estatísticas em uma realidade promissora. Logicamente,
contando que o ano eleitoral não comprometa essa retomada que
ora saudamos e que o ritmo das próximas etapas da imunização da
população se mantenha acelerado.

A tendência de recuperação da economia gaúcha, que vinha sendo
antecipada pelos indicadores mensais da Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul, acaba de receber mais uma sinalização importante
através das expectativas das empresas que participaram da Mercopar
deste ano, a Feira de Inovação Industrial realizada em Caxias do Sul.
Desde julho, as avaliações da FIERGS mostram o setor fabril operando com crescimento significativo, vencidas as restrições econômicas
devido à covid-19.
Em agosto, o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), da entidade,
cresceu pelo terceiro mês consecutivo, 1,9% ante julho. O acumulado
no período desde junho alcançou 4% de aumento, ficando 7,7% acima
do nível anterior à pandemia, em fevereiro de 2020.
Outro dado revelador é a Utilização da Capacidade Instalada (UCI),
que chegou a 85% no mês de agosto, atingindo o maior nível nos últimos
11 anos, e 2,2 pontos acima da média histórica mensal.
Já em setembro, uma pesquisa da FIERGS registrou que 64% das
indústrias gaúchas estão dispostas a aumentar seus investimentos nos
próximos seis meses, o que também é muito relevante.
Agora em outubro, as estimativas de negócios da Mercopar, somando as rodadas presenciais e virtuais, e a previsão de vendas dos

Gilberto Porcello Petry
Presidente da FIERGS
Artigo publicado no jornal Zero Hora dos dias 16 e 17 de outubro de 2021

Mesmo com recuo a confiança do
industrial gaúcho permanece elevada
O otimismo dos industriais gaúchos ficou menor em outubro, na comparação com setembro,
revela o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS), divulgado nessa quinta-feira
(21) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). Caiu 1,1 ponto,
atingindo 60,1, no segundo mês consecutivo de queda, revertendo a tendência após as cinco
altas anteriores, que totalizaram 10,8 pontos. Apesar disso, ao permanecer acima de 50 pontos e em patamar elevado, 6,1 acima da média histórica, o ICEI-RS revela que os empresários
continuam confiantes.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Embaixador afirma que relação com o Brasil
não será afetada com posse do novo governo alemão
nômico, mas nada abrupto. “O novo governo que surgirá será pragmático.
A Alemanha é um país estável, com maturidade política”, destaca Jaguaribe.
O embaixador afirma que a demanda ambiental, principal pauta do Partido
Verde, veio para ficar e o eleitor alemão dá muita atenção a isso. Mas a relação
com o Brasil pouco se alterará nesse ponto e não é motivo de preocupação para
a indústria e especialmente ao agronegócio brasileiro, cujo sucesso, segundo
ele, tem a ver com competência e não com desmatamento. “A Alemanha
reconhece a relevância do Brasil e há interesse predominante dos setores
produtivos do país em levar adiante o acordo União Europeia/Mercosul”,
diz. Jaguaribe admite, todavia, que a Alemanha, assim como outros vizinhos
europeus, dificilmente ampliará o seu mercado agrícola ao Brasil e continuará
mantendo medidas protetivas aos produtores alemães, como ocorre há anos.
Jaguaribe, porém, reforça que a questão ambiental não é exclusiva do Partido Verde e que o próprio SPD também vê nessa discussão uma necessidade.
Para Roberto Jaguaribe, o Brasil tem uma série de vantagens sobre outros
países, por ser“muito mais sustentável”em algumas áreas. O embaixador cita,
por exemplo, a produção do álcool combustível, uma prática no Brasil, muito
menos poluente do que o próprio carro elétrico fabricado na Alemanha.
Mas o diplomata reconhece que o desmatamento deve ser enfrentado
no Brasil, até porque meio ambiente é um debate cada vez mais presente e
uma preocupação mundial, e eventuais problemas que surjam podem ser
facilmente corrigidos. “A solução está nas nossas mãos”, afirma.

A saída da chanceler Angela Merkel após 16 anos, com a perda do poder
de seu partido CDU, e a entrada do Partido social-democrata (SPD) no governo
da Alemanha, trará poucas mudanças na relação com o Brasil. A análise é do
embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, que na terça-feira
participou, por transmissão on-line, da reunião do Conselho de Comércio
Exterior (Concex) da FIERGS, conduzida pelo coordenador Aderbal Lima.
Segundo o embaixador, com a ascensão dos sociais-democratas, juntamente
com o Partido Verde, que deverão participar da coalizão que governará o
país europeu, haverá algumas mudanças do ponto de vista político e eco-

Presidente da Assembleia Legislativa apresenta na FIERGS
sugestões para regionalização do saneamento no Estado
O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado
Gabriel Souza, apresentou na quinta-feira, durante reunião on-line do Grupo
Temático de Saneamento do Conselho de Infraestrutura da FIERGS, algumas
propostas de alteração no projeto do governo do Estado de Regionalização
do Serviço de Saneamento Básico no RS. Souza propõe um Sistema de Governança Regional Integrada, com maior autonomia para os municípios poderem
se organizar conjuntamente.
Além disso, o projeto de privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), aprovado pela Assembleia Legislativa este ano, também foi tratado
na reunião. Pelo novo Marco do Saneamento Básico do Governo Federal, até o
ano de 2033 o Brasil precisa ter 90% das casas com tratamento de esgoto e 99%
com abastecimento de água. No Rio Grande do Sul, apenas 32% da população
tem esgoto tratado, enquanto na área de cobertura da Corsan, cai para 17%.

Sesi Com@Ciência evidencia papel da educação
no desenvolvimento socioeconômico

Foto: Dudu Leal

O Sesi Com@Ciência mostrou a que veio logo no primeiro dia do evento.
Palestrantes reconhecidos nacionalmente debateram os caminhos da educação sob diferentes perspectivas, contribuindo com o trabalho de gestores,
educadores e estudantes – que puderam tirar dúvidas e interagir virtualmente.
Ainda dentro da programação, estudantes das escolas de Ensino Médio do
Sesi-RS e das turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) compartilharam
projetos desenvolvidos com o objetivo de resolver problemas cotidianos, a
partir do uso das tecnologias.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Evento ajuda gestores e educadores a colocarem os olhos no futuro

Foto: Dudu Leal

Cada vez mais consolidado como um dos principais eventos de inovação
na educação no Sul do Brasil, o Sesi Com@Ciência mostrou estar alinhado
com as tendências que traz ao palco. De forma 100% on-line, autoridades no
assunto apresentaram informações e suas observações sobre os caminhos que
a Educação deve tomar no cenário pós-pandemia. O seminário ocorreu nos
dias 20 e 21 de outubro e contou, ainda, com a apresentação de trabalhos das
escolas Sesi, focadas em inovação.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Grand Prix de Inovação movimenta
Senai Nilo Peçanha em Caxias do Sul
Para marcar a Semana da Inovação, o Senai Nilo Peçanha de Caxias do Sul
promoveu um Grand Prix , com desafios lançados para alunos de Aprendizagem
Industrial da Marcopolo e Randon, pelas próprias empresas. Cinco escuderias
(com cinco alunos cada) tiveram que desenvolver propostas em dois dias
buscando soluções baseadas em etapas de brainstorming, ideação, prototipagem e construção de modelos de negócios, utilizando técnicas, métodos e
ferramentas da inovação.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Edital Gaúcho de Inovação para Indústria
A terceira edição do 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 Estado 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) está com inscrições
abertas até 25 de janeiro de 2022. O fomento busca promover a cultura da inovação e
aumentar a competitividade da indústria gaúcha.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Alunos do Sesi se destacam
em Olimpíada de Ciências
Quatro alunos da Escola Sesi de Ensino Médio de Pelotas se destacaram
na Olimpíada Nacional de Ciências, promovida pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) e organizado pela Universidade Federal do Piauí.
Mateus Silva de Castro Fagundes, do 1° Ano, recebeu Medalha de Bronze, e
Ana Julia Silveira Couto, Izadora Corrêa (ambas do 1° Ano) e Augusto Lettnin
Ferri (2º Ano) receberam Menção Honrosa.
A Escola Sesi de Pelotas teve 19 alunos inscritos, sendo que sete passaram
para a segunda fase. No ano passado, a Olimpíada Nacional de Ciências teve
mais de 2 milhões de inscritos.

Serviço Social da Indústria já aplicou 61 mil vacinas
contra Covid-19 no RS

Foto: Dudu Leal

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) segue no apoio para o avanço da
vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, onde
apoia a ação da Prefeitura, até a noite de quarta-feira, já eram quase 18 mil
doses aplicadas. Nesta sexta-feira (22), uma Unidade Móvel esteve todo o
dia na Praça da Matriz. 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 30 mil vacinas. Além de coordenar os pontos de vacinação,
em Caxias do Sul, o Sesi fez 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.

Prêmio Top Of Mind de Proteção 2021
O Sesi e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) foram, respectivamente, segunda e terceira marca mais lembrada em serviços
de Saúde e Segurança no Trabalho do Prêmio Top Of Mind de Proteção 2021. O destaque ocorreu em nível nacional, onde o Senai também atua em
SST. Porém, no Rio Grande do Sul, apenas o Sesi presta esses serviços. O evento foi realizado na noite desta quinta-feira (21) na sede da Universidade
Proteção, localizada no Alphaville em Barueri/SP, e foi transmitido em formato on-line, devido à pandemia da Covid-19, durante a programação do 4º
Congresso Brasileiro de Saúde e Segurança no Trabalho. A transmissão ao vivo da revelação dos ganhadores foi realizada pelo canal do Youtube da
Universidade Proteção.

Banco de Alimentos fecha parceria para combater desperdício
O Brasil é um dos países que mais tem desigualdade social e econômica.
Segundo dados do IBGE de 2020, cerca de 85 milhões de brasileiros estavam
em situação de insegurança alimentar e mais de 10 milhões passavam fome
no país. Com a crise gerada pela pandemia da Covid-19, a projeção é de que
esses números tripliquem, mas, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de
reverter esse cenário. Alinhados a esse compromisso, o Banco de Alimentos
da FIERGS, a Sodexo On-site, empresa líder em serviços de alimentação e
facilities no Brasil, a empresa gaúcha Box Print, uma das maiores produtoras
de embalagens do Brasil, e o Instituto Stop Hunger (criado pelo Grupo Sodexo
para atuar no combate à fome) se uniram em um propósito. Um contrato,

o primeiro a ser firmado no Brasil, prevê que a sobra limpa, o alimento que
foi produzido, mas não servido, do restaurante corporativo da Box Print, que
atende diariamente mais de 600 colaboradores e parceiros, será destinada
a crianças do Projeto Criança Cidadã, em Campo Bom (RS).
A ação conta com o apoio e orientação da Rede de Banco de Alimentos
do Rio Grande do Sul. “Esta parceria firmada com a Sodexo e o Instituto Stop
Hunger se constitui num dos maiores instrumentos de combate à fome no
País, já que oportuniza a participação de um grande contingente de empresas
comerciais, industriais e de serviços que mantem cozinhas de refeições coletivas”, diz o presidente da Rede de Banco de Alimentos RS, Paulo Renê Bernhard.
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COPEMI NO INTERIOR
Gestão da Inovação na Indústria será debatida, em 27 de outubro, às 16h, em mais uma edição do evento gratuito Copemi no Interior, com transmissão
pelo canal da FIERGS no Youtube. A promoção é do Conselho de Pequena e Média Indústria, Instituto Euvaldo Lodi e Unidade de Desenvolvimento
Sindical da FIERGS. Serão apresentados casos concretos de indústrias que incorporaram a inovação em seus processos produtivos. Informações:
copemi@fiergs.org,br. Inscrições: https://gestaodeinovacao.eventize.com.br/.

MARKETING INTERNACIONAL
Ao vivo e on-line, a capacitação sobre Marketing Internacional ocorre em 27 e 28 de outubro, das 15h às 18h, numa promoção da FIERGS, por meio
do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS). Inscrições em https://bit.ly/internacionalmkt. O objetivo é trazer atualizações sobre o conceito de
marketing, considerando a realidade moderna global das interações nos mercados on-line e off-line. Informações em cinbusiness@fiergs.org.br ou
(51) 989-7037-69.

Indústria
Brasileira

O produto que protege
nossos pés tem o trabalho
de várias indústrias.

Congresso

de I novação

Por um Brasil mais inovador e competitivo

Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 6 nº 59
Revista Indústria Brasileira ▶

Muitos trabalhadores de várias indústrias colocam seu talento
para levar estilo e conforto para os pés dos brasileiros.
Toda uma cadeia produtiva se interliga para gerar empregos
e valorizar o produto nacional.

▼ SENADORA DANIELLA RIBEIRO
“Precisamos avançar na educação”

setembro 21

Indústria brasileira. A força que está em tudo.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Notícias e matérias especiais da CNI
estão mensalmente na revista on-line
Indústria Brasileira.
CLIQUE NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA
portaldaindustria.com.br

Inovação em
todo lugar
A vacina contra a Covid-19 é apenas
o episódio mais recente da longa série
de mudanças para uma vida melhor

I nternacional
Indústria entrega contribuições ao G20
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

DRAWBACK ▶ Sem renovação de atos concessórios, prejuízo pode ser de R$ 1,2 bi
RECUPERAÇÃO ▶ Emprego industrial cresce por 12 meses consecutivos
ROBÓTICA ▶ Tudo sobre o lançamento da temporada 2021/2022

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:

CLIQUE AQUI

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

