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Atividade industrial no Rio Grande do Sul 
cresce pelo quarto mês consecutivo

Lideranças industriais participam de missão à Expo Dubai

Seminário atualiza profissionais sobre 
Segurança e Saúde no Trabalho

Escola Sesi de Sapucaia do Sul é destacada na Mostratec

Ginásio do Sesi em Caxias do 
Sul sedia jogos do Campeonato 
Brasileiro de Basquete

Iniciativa do Banco de Pele da FIERGS recebe autorização 
para uso da membrana amniótica em tratamento clínico

Valor Saúde 

Edital Gaúcho de Inovação para Indústria 
tem três projetos aprovados no último ciclo

Independência, Democracia, e Livre Iniciativa

Presidente da FIERGS recebe Ordem do Mérito Aeronáutico

Produção no Estado 
aumenta apesar da falta e 
custo das matérias-primas

Novas tecnologias e as transformações na indústria 
são tema de debate no Seminário de Telecomunicações
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EnErgia
Brasil perderá R$ 8,2 bi com alta no preço neste ano

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

COP 26
O balanço da primeira semana

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 
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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 bicentenário da Independência do Brasil e as eleições gerais 
no País serão as marcas históricas do ano de 2022. A coincidência do 
calendário estimula a reflexão sobre as legítimas aspirações da socie-
dade : a soberania nacional, a democracia, a prosperidade do povo, e 
a valorização da livre iniciativa.

Esses eram os mesmos ideais dos empreendedores que, reunidos na 
noite do dia 7 de novembro de 1930, fundaram o Centro da Indústria 
Fabril,  mais adiante recebendo a denominação de Centro das Indústrias 

do Estado do Rio Grande do Sul – CIERGS.
Passadas nove décadas, cumprindo uma trajetória de participação nas 

sucessivas etapas do desenvolvimento gaúcho, o CIERGS comemora a con-
solidação do regime democrático e da liberdade de empreender no País.

Conquistas que valorizam os compromissos cívicos de 2022 e que 
motivam os industriais a persistir trabalhando e produzindo sob a ins-
piração das mesmas convicções dos visionários de 1930, com profundo 
respeito às instituições da nossa Pátria.

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, recebeu, na 
quarta-feira, homenagem do Comando Aéreo Sul (V Comar) em ato 
solene de imposição da Ordem do Mérito Aeronáutico, Grau de Ca-
valeiro. Além de militares, a Ordem do Mérito é concedida a cidadãos 
brasileiros e estrangeiros que tenham se destacado “nas suas áreas 
de atuação a serviço da Pátria”. Junto com Gilberto Petry, também 
foi homenageado o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Santa Catarina 
(FIESC), Mario Cezar de Aguiar. O ato so-
lene foi presidido pelo comandante do  
V Comar, brigadeiro do ar Mauro Bellin-
tani, e contou com a presença do co-
mandante da 6ª Divisão de Exército, 
general de divisão Rolemberg Ferreira 
da Cunha, além de outras autoridades.

Os índices da produção industrial, do emprego e a capacidade insta-
lada cresceram, em setembro, segundo a pesquisa Sondagem Industrial, 
divulgada na quarta-feira, pela FIERGS. A produção atingiu 53,8 pontos, e 
revela elevação em relação a agosto, a quinta consecutiva. O desempenho 
foi bem melhor ao esperado pela sazonalidade, que é de queda no período 
– a média histórica do nono mês do ano é de 48,4 pontos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O XV Seminário de Telecomunicações "O Papel da Conectividade no 
Desenvolvimento de Novas Tecnologias - Infraestrutura, Segurança e 
Produtividade ", promove o debate sobre as transformações necessárias 
para a implementação das tecnologias para a indústria 4.0, segurança 
cibernética e LGPD, e o 5G. Será em 23 de novembro, das 13h30min às 
17h, com transmissão pelo canal da FIERGS no YouTube.

A promoção é da FIERGS, por meio do Conselho de Infraestrutura 
(Coinfra), em parceria com o IEL-RS. Entre os temas a serem abordados 
em diferentes painéis estão as Principais tecnologias para a indústria 4.0, 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Transformação a partir do 5G, 
cujo leilão da Anatel foi concluído no início deste mês. Informações em 
coinfra@fiergs.org.br.

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 sistemicamente 
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. 

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 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), 
teve três projetos aprovados no terceiro ciclo da segunda edição. O fomento busca promover a cultura da 
inovação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha. Com estes resultados, a segunda edição do 
edital foi encerrada com 19 projetos aprovados na categoria A (grandes e médias empresas) em 54 ideias 
submetidas, e 15 aprovações na categoria B (Startups, MEIs e pequenas empresas) em 47 ideias apresentadas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) de setembro, divulgado pela 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), na quinta-
-feira, cresceu pelo quarto mês consecutivo, 0,6% na comparação ajustada 
sazonalmente com agosto. Com isso, acumula alta de 4,9% no período e 
recupera as perdas após o recuo de 3,4% registrado entre março e maio, por 
conta da segunda onda da Covid-19. Atinge o maior nível desde novembro de 
2014, e fica 8,6% acima de fevereiro de 2020, antes da pandemia. “Os indica-
dores de setembro mostram que, mesmo com a desorganização na cadeia de 
suprimentos, a volatilidade cambial e os maiores custos de produção, o setor 
continua em recuperação, puxado tanto pela melhora do mercado interno 
quanto pelo aumento das exportações industriais”, diz o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, participa da ExpoDubai, 
nos Emirados Árabes Unidos, a convite da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), como integrante da missão oficial brasileira liderada pelo presidente da 
CNI, Robson Braga de Andrade. A delegação conta com 370 pessoas, entre 
presidentes de federações, empresários e autoridades governamentais. A feira 
começou em outubro e leva seis meses, se estendendo até março de 2022. 
Entre 11 e 20 de novembro ocorre a Semana Especial Brasil, com programação 
especial voltada ao País.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Realizado em formato hídrido, o 3º Seminário de Segurança e 
Saúde no Trabalho ocorre em 18 de novembro, das 14h às 17h30min. 
O objetivo é propiciar a atualização profissional sobre o tema, a fim 
de melhorar as condições dos ambientes de trabalho e contribuir para 
o desenvolvimento da cultura da prevenção de acidentes e doenças.

As inscrições são gratuitas e o participante poderá optar pela forma 
presencial ou on-line. Para aqueles que se inscreverem na modalidade 
presencial, cujas vagas são limitadas, será obrigatória a apresenta-
ção de comprovante de vacinação contra a Covid-19. Poderá ser o 

cartão ou caderneta de vacinação ou ainda o comprovante digital, 
através do app Conecte SUS, acompanhado de seu documento de 
identidade. A exigência consta no Decreto Estadual Nº 56.120, de 1º 
de outubro de 2021.

Para acompanhar on-line, a transmissão será ao vivo pelo canal 
da FIERGS no You Tube. Informações em 0800 051 8555 ou eventos.
contrab@fiergs.org.br. A promoção é da FIERGS, por meio do Conselho 
de Relações do Trabalho (Contrab). Acompanhe a programação em  
https://3seminariodesst.eventize.com.br/index.php?pagina=3.

Um spray cicatrizante, um dispositivo que calcula o tempo ideal de exposição 
solar, uma placa feita com resíduos plásticos e casca de mandioca, e uma capa 
terapêutica para próteses são os projetos premiados da Escola Sesi de Ensino 
Médio de Sapucaia do Sul na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia – 
Mostratec 2021 – que teve a participação de jovens de 14 países.  O projeto 
Revitalizador Cutâneo: Desenvolvimento de spray ecológico com o um auxílio 
no tratamento de pacientes com queimaduras, das alunas Eduarda Alexia Vi-
toraci, Helen de Mello da Rosa e Tainara Duarte da Cruz (foto), com orientação 
da professora Eduarda Felhberg e coorientação de João Leal Braccini ficou em 
primeiro lugar em Ciências da Saúde. As alunas receberam o financiamento 
para levar o projeto para a a InfoMatrix, que será realizada em Santa Catarina.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Ginásio Esportivo do Sesi é a “casa” do Caxias do Sul Basquete nos 
jogos pela NBB (Novo Basquete Brasil) em que o clube está disputando. 
O espaço já sediou dois jogos, contra Minas e Flamengo.

Foi publicado, em 28 de outubro, o parecer nº 12/2021, do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), que regulariza o uso da membrana amnió-
tica na prática médica em diversas situações clínicas: em queimados, 
oftalmologia, ginecologia e úlceras dos membros inferiores. A iniciativa 
do Banco de Pele da FIERGS permitirá o abastecimento dos Bancos de 
Tecidos do País.

Em 2005, foi fundado, pelos Bancos Sociais da FIERGS o primeiro Banco 
de Tecido Humano do Brasil, o qual ganhou o nome do seu idealizador, 
Dr. Roberto Corrêa Chem.  A aprovação do uso da membrana amniótica 
no Brasil soma-se a importantes triunfos nessa área.  “A luta pela aprova-
ção do uso da membrana amniótica foi intensa, e hoje, comemoramos a 
autorização junto ao Conselho Federal de Medicina, mais uma conquista 
que ajudará a salvar milhares de vidas no país”, afirma o coordenador do 

Conselho de Cidadania da FIERGS, Jorge Luiz Buneder. 
O Banco de Tecido Humano tem a função de captar, processar, preservar 

e disponibilizar lâminas de pele alógena com a finalidade de transplante. 
Nas situações de queimaduras graves, o enxerto de pele é uma opção no 
tratamento e manutenção da vida dos pacientes. A membrana amniótica 
pode substituir a pele, com a vantagem de ser mais acessível, além de ser 
mais econômica. “A membrana amniótica, que após o nascimento da crian-
ça é descartada, pode ser utilizada como um curativo biológico, cobrindo 
determinadas feridas, sejam elas de queimaduras ou de politraumatizado” 
afirma Dr. Eduardo Chem, presidente do Banco. 

O Banco de Tecido Humano-Pele Dr. Roberto Corrêa Chem, integrante 
do Projeto dos Bancos Sociais da FIERGS, está instalado na Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre.
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