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FIERGS afirma que ameaça de inflação e piora na expectativa 
de crescimento explicam aumento da Selic

SinmaqSinos reelege diretoria para Gestão 2022-2024

Projeto do Edital Gaúcho de Inovação 
desenvolve solução para resíduos têxteis

Valor Saúde 

Inscrições abertas para terceira edição

Crescimento da economia é o melhor programa social, 
diz presidente da FIERGS

Vice-governador apresenta a industriais 
os investimentos para a área de segurança no RS

Sindiquim-RS comemora 80 anos 
em defesa da indústria química
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O acesso ao crédito durante a pandemia

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

SuStentabilidade
Indústria lança site trilíngue para mostrar ações adotadas pelo setor produtivo
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TEM DESENVOLVIMENTO. TEM INDÚSTRIA.
INDÚSTRIA BRASILEIRA. A FORÇA QUE ESTÁ EM TUDO.

A INOVAÇÃO NASCE DO TALENTO E DO ESFORÇO DE MILHÕES   

DE PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA E CONTRIBUI PARA O CRESCIMENTO  

 DO PAÍS, FORTALECENDO A COMPETITIVIDADE EM DIVERSOS SETORES  

DA ECONOMIA E GERANDO NOVOS EMPREGOS.

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 6  nº 60  

outubro 21

PESQUISA ▶ Empresas que conseguiram inovar ganharam na pandemia
DIA DO PROFESSOR ▶ As mudanças na vida de alunos e docentes do SESI e do SENAI
FERROVIAS ▶ Novo marco regulatório estimulará a concorrência e poderá aliviar as rodovias

▼ DEPUTADO MARCELO RAMOS
“Brasil é case de indústrias 
de baixo carbono”

O novo tempo
dos negócios

Na COP26, indústria vai defender transição 
energética, conservação fl orestal, economia 

circular e adoção do mercado de carbono

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

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry, entende que qualquer valor de auxílio a ser 
concedido pelo Governo Federal terá efeito limitado em função da alta infla-
cionária no País. Para Petry, antes de tudo, é preciso “colocar a economia nos 
eixos”. “O melhor programa social para o Brasil é uma política econômica que 
traga mais crescimento para os setores produtivos, elevando assim a geração 
de empregos formais, e que reduza a inflação atual a patamares compatíveis 
com a meta, que é de 3,50% para o ano que vem”, afirma o presidente da FIERGS. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As iniciativas do governo do Estado para a área da segurança, por meio 
do Programa RS Seguro, obtiveram resultados efetivos, segundo o vice-
-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. Ranolfo 
foi o convidado da última Reunião das Diretorias da Federação e Centro das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS), quando destacou 
a importância da conectividade de sua área com todos os setores da socie-
dade e exemplificou citando o combate sistemático ao roubo de veículos, 
que teve como repercussão imediata a diminuição nos valores das apólices 
de seguro de automóveis no Rio Grande do Sul.

O Programa RS Seguro se desenvolve a  partir de três premissas: Inte-
gração, Inteligência, e Investimento Qualificado, o que já garantiu, segundo 
o vice-governador, um trabalho conjunto desenvolvido pela Secretaria de 
Segurança e as instituições a ela vinculas com a Polícia Rodoviária Federal 
e as Guardas Municipais. Os programas em parceria com a sociedade orga-
nizada captaram, nos últimos dois anos, cerca de R$ 40 milhões, usados no 
reaparelhamento da Polícia Civil e Brigada Militar.

Além disso, aponta Ranolfo Vieira Júnior, o mapeamento das regiões 
do Estado onde  acontece o maior número de roubo de veículos, também 
foi outro resultado positivo, colaborando com a repressão a este    delito. A 
importância da reposição dos efetivos da Brigada Militar e da Polícia Civil e 

a compra de equipamentos, como carros blindados, receberam destaque 
como outras ações executadas pela secretaria na apresentação de Ranolfo. O 
vice-governador destacou, ainda, que no atual governo, o Plano de Reposição 
de Operadores de Segurança (soldados, policiais civis, agentes penitenciários 
e peritos) efetivou 8.017 profissionais, que representa um quarto do efetivo 
total de 30 mil pessoas que atuam nesta área no Rio Grande do Sul.

Em 30 de outubro de 1941, 22 industriais se reuniram para compor 
o Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul 
(Sindiquim-RS) sob a presidência de Ernani De Lorenzi. Entre as empresas 
que procuravam se unir para ganhar força, havia desde representantes de 
produção de fósforo a refino de petróleo, da área química à petroquímica. 
Essa união de duas dezenas de empresários deu origem ao Sindicato, que, 
80 anos depois, representa cerca de 700 indústrias em território gaúcho.

Nessas oito décadas, o Sindiquim-RS esteve presente em muitos acon-
tecimentos, na busca de políticas de desenvolvimento para o Rio Grande 
do Sul, como a criação do Polo Petroquímico de Triunfo – fundamental para 
a economia do Estado e do setor químico. “Nosso sindicato participou de 
forma ativa da criação do Polo Petroquímico Gaúcho. Hoje, atuamos em 
outro desafio em benefício das indústrias e da economia gaúcha”, relembra 
o presidente do Sindiquim-RS, Newton Battastini. Ele se refere à concretiza-

ção do Polo Integrado da Química – área de 700 hectares em Montenegro, 
localizada estrategicamente junto ao Complexo Petroquímico de Triunfo.

Em tempos de pandemia, uma forma encontrada pelo Sindiquim-RS 
para comemorar seus 80 anos foi a criação da campanha “Solidariedade 
Dá Química”. A ação envolveu ao longo do segundo semestre deste ano 
o Sindicato, empresas químicas do Rio Grande do Sul, trabalhadores 
do setor e a sociedade em geral. A cada um real doado por uma Pessoa 
Física, o Sindicato colocou mais um real – dobrando o valor arrecadado. 
O montante foi destinado à compra de cestas básicas distribuídas para a 
população em situação de vulnerabilidade de diferentes regiões do Estado.

Neste sábado (30), data oficial de aniversário do Sindicato, serão en-
tregues à Defesa Civil, em Porto Alegre, produtos enviados por indústrias 
químicas para seguir no combate ao coronavírus. São itens de higiene 
pessoal, álcool em gel e de uso doméstico, entre outros.

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, 
na quarta-feira, de aumentar em 1,50 ponto percentual a taxa de juros, 
elevando a Selic para 7,75% ao ano, é encarada pela FIERGS como caute-
losa. Isso ocorre, segundo o presidente Gilberto Porcello Petry, em função 
da piora nas expectativas para a inflação, influenciada pelos aumentos 
nos preços de energia e combustíveis, e também pelas mudanças no 
ambiente de incerteza fiscal, que ameaçam a continuidade da retomada 
nos próximos meses. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

O Sesi-RS e a Unisinos estão lançando o livro Valor Saúde: Proposta e casos aplicados para avaliar siste-
micamente a relação benefício x custo das iniciativas de promoção à saúde do trabalhador. A obra, digital e 
gratuita, faz uma análise preditiva em Segurança e Saúde no Trabalho. O objetivo é descrever todas as etapas 
do desenvolvimento de uma Calculadora Sistêmica, com base em um olhar não apenas para o indivíduo, mas 
também seu contexto e as relações aí estabelecidas. Essa calculadora permitirá mensurar o investimento em 
prática de intervenções em SST, assim como em políticas e pesquisas aplicadas à indústria. Além disso, o 
instrumento permitirá apoiar aos tomadores de decisão de empresas na alocação de recursos financeiros 
em áreas prioritárias de investimento. O livro está disponível nos sites Fólio Digital e Amazon. 

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

O Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros e a Indús-
tria e Comércio de Confecções Bella Moda Ltda, de Getúlio Vargas (RS) 
desenvolveram, por meio do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, 
o projeto Upcycling Plastikos Fashion – Transformando Rejeitos Sintéticos 
da moda. O projeto tem como objetivo a reciclagem de resíduos têxteis 
provenientes de aparas da produção.  O diretor da Bella Moda, João Carlos 
de Andrades, explica que esta era uma preocupação da empresa já que 
fibras sintéticas demoram mais de 200 anos para se decompor e o descarte 
incorreto é um dos maiores problemas do mundo.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O industrial Marlos Davi Schmidt foi reeleito como presidente do 
Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Industriais e Agrícolas 
de Novo Hamburgo e Região (SinmaqSinos), na quinta-feira. A eleição e 
posse ocorreram na Assembleia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria, 
do Conselho Fiscal e dos Representantes do SinmaqSinos junto à FIERGS, 
realizada em Novo Hamburgo. “Vamos seguir com nossos projetos do 
Indústria Jovem, com as entregas digitais e na defesa das demandas das 
empresas. Nosso objetivo para essa gestão é nos aproximarmos ainda mais 

das empresas, debater ainda mais as demandas, entender e ser assertivos 
nas entregas para dar relevância ainda maior para nossas ações”, projeta 
Schmidt.   O diretor Industrial da Indústria de Máquinas ERPS, de Novo 
Hamburgo, seguirá à frente do Sindicato para a Gestão 2022-2024. Heitor 
Schreiber, da BKS Ind e Com de Máquinas, Davilson Nogueira, da Mecsul 
Máquinas e Equipamentos, e André da Rocha, da Master Equipamentos 
Industriais, integram o Sindicato como vice-presidentes. Hoje, o Sinmaq-
Sinos representa cerca de 180 empresas.
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