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Exportações da indústria do RS aumentam 37,4%

Governo e municípios firmam acordo para 
estender prazo de contrato com a Corsan

Diretor da Seprod apresenta na FIERGS o mercado 
da Base Industrial de Defesa

Profissionais se atualizam sobre 
Segurança e Saúde no Trabalho

Projetos inovadores são premiados pelo Senai

RS é terceiro no Grand Prix 
de Inovação Nacional 

Convênio do Sesi é estendido

Petry integra a missão da CNI na Expo Dubai

Secretário de Desenvolvimento Econômico destaca que 
Fundopem-RS amplia acesso das empresas a crédito

Embaixador chileno analisa as relações comerciais com o Brasil

Novas tecnologias e as transformações na indústria 
são tema de debate no Seminário de Telecomunicações

Educação de Jovens e Adultos 
está com matrículas abertas

Senai mostra seu mundo

Alunos do Sesi se destacam em feiras científicas
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Dia Da inDústria na COP 26
O futuro da agenda climática

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

PrêmiO naCiOnal De inOvaçãO
Últimos dias para inscrições

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

AGENDA

FRENTE DA INDÚSTRIA
A Frente Parlamentar da Indústria se reúne no dia 18 de novembro, em Santa Cruz do Sul, às 14h, na Assemp. Na ocasião, líderes empresariais locais 
debaterão temas de interesse da região com o presidente da Frente, deputado Dalciso Oliveira. A reunião será híbrida, atendendo às normas sanitárias 
locais, e contará com a presença do vice-presidente da FIERGS e coordenador e do Conselho de Articulação Parlamentar (Coap), Claúdio Bier; do vice-
presidente da FIERGS e coordenador do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase), Gilberto Ribeiro; e do vice-presidente da Região Central 
do CIERGS,  Flávio Haas. Informações: coap@fiergs.org.br

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, 
Edson Brum, se reuniu com o presidente em exercício da FIERGS, Arildo 
Bennech Oliveira, na terça-feira, para tratar do Fundo Operação Empresa 
do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS), aprovado com alterações 
este ano pela Assembleia Legislativa. O secretário explicou quais foram as 
mudanças implantadas que desburocratizaram o acesso de empresas ao 
novo Fundopem-RS. Segundo Edson Brum, com a ampliação do crédito, 
atualmente 108 empresas, também de fora do RS, solicitam inclusão no 
Fundopem para expansão ou instalação de novas unidades no Rio Grande 
do Sul. No encontro realizado na FIERGS, Brum esteve acompanhado do 
prefeito de Rio Pardo, Edivilson Meurer Brum.

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.

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
está com matrículas abertas para os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e 
Ensino Médio. A metodologia da EJA é pensada especialmente para o trabalhador 
da indústria e seus dependentes, visando seu crescimento profissional e como ci-
dadão. À distância, a EJA do Sesi utiliza uma plataforma de educação, que permite 
ao aluno estudar de forma flexível onde, como e quando puder. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em dia de ação nacional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai-RS) apresentou de forma on-line o Mundo Senai, direto pelo You Tube. 
O evento aconteceu simultaneamente em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, 
14 unidades representaram todas as unidades do Estado, com palestras sobre 
tecnologias, mercado de trabalho, as tendências e as inovações da indústria.  
Todas as atividades no Rio Grande do Sul foram mediadas pelo comunicador 
e jornalista Luciano Potter.

O projeto Beep Factory, dos alunos Pedro Gentil, Willian Botelho e Victor Teixeira, do 3º ano da 
Escola Sesi de Ensino Médio de Pelotas, foi o segundo colocado na categoria Engenharias na 5ª 
Feira Mineira de Iniciação Científica (Femic), realizada na última semana. O projeto, um dispositivo 
de baixo custo que visa possibilitar a autonomia e aumentar a segurança dos equipamentos de 
proteção individual para trabalhadores surdos e não surdos na indústria, já havia se destacado 
na VI Febic – Feira Brasileira de Iniciação Cientifica, realizada em agosto, quando foi credenciado 
para a Fetec Brasil.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Com US$ 1,3 bilhão em vendas em outubro, as exportações da indústria de 
transformação do Rio Grande do Sul cresceram 37,4% ante o mesmo mês de 
2020, quando atingiram US$ 945,9 milhões. No acumulado do ano, totalizam 
US$ 11,4 bilhões, um aumento de 34,5% na base interanual, e 7,3% acima do 
acumulado para o período de janeiro a outubro de 2019, anterior à pandemia, 
conforme análise da Unidade de Estudos Econômicos da Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) a partir de informações divulga-
das pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Municípios gaúchos e o governo do Estado firmaram, na terça-feira, no 
Palácio Piratini, compromisso de estender os prazos dos contratos de pres-
tação de serviços com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). 
O governador Eduardo Leite e os representantes das cidades assinaram os 
aditivos adequando, com a estatal, ao Marco Legal do Saneamento, os con-
tratos de programa vigentes. Para os casos em que ajustes finais estão sendo 
realizados, foram assinados protocolos de intenções. A FIERGS esteve presente 
na cerimônia com o presidente em exercício Arildo Bennech Oliveira (foto). O 
novo marco legal, aprovado em 2020, tem como objetivo a universalização 
do saneamento, elevando a cobertura de abastecimento de água a 99% e de 
esgotamento sanitário a 90% até 2033.

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.

O Alimentador automático de displays de pastilhas, dos alunos Rafael Tonezer 
da Silva, Gustavo Scheeren, Gabriel Rodrigues da Silva e Dagner Irassoichio, 
do Senai Lajeado, foi o primeiro colocado no Inova Senai 2021, realizado de 
forma on-line na última quarta-feira e que teve seu resultado divulgado no 
encerramento do Mundo Senai, na quinta-feira, com transmissão via You Tube. 
Trata-se de um dispositivo de montagem de painéis que promove melhores 
condições ergonômicas aos funcionários, com maior agilidade ao processo 
de montagem. A bancada regulável é adaptada às necessidades da demanda 
de trabalho, e de fácil operação sem necessidade de treinamento prévio.  A 
orientação foi dos instrutores Régis Heitor Antes e Antônio Marcos da Silva.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A escuderia gaúcha Aut Eagles ficou em terceiro lugar na categoria Automa-
ção no Grand Prix Senai de Inovação Nacional, realizado de 20 a 22 de outubro, 
e que teve os resultados divulgados nesta quinta-feira. O desafio foi lançado 
pela empresa Cisco, com o tema Soluções inovadoras para casas inteligentes. 
Durante os três dias os alunos do Senai Canoas Diennyfer Gomes, Kauã Marcelo 
Reinaldo, Lorenzo Santos de Mello, Manuella Flores Machado e Rafaela Vidal 
Pinheiro desenvolveram um projeto que implementa medidas de segurança 
em uma casa inteligente .

O Sesi-RS teve seu contrato estendido com a Secretaria Municipal da 
Saúde de Caxias até 15 de dezembro e segue no apoio para o avanço da 
vacinação contra a Covid-19 no município. Até quarta-feira, 30 profissionais 
do Sesi e dez unidades móveis já haviam aplicado mais de 34,5 mil vacinas. 
Em Porto Alegre, onde apoia a ação da Prefeitura, até a noite de quarta-feira, 
já eram quase 25 mil doses aplicadas.  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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O embaixador do Chile no Brasil. Fernando Schmidt Ariztía, afirma que o 
Acordo de Livre Comércio (ALC) entre os dois países contribuirá para a facili-
tação dos negócios oferecendo uma estrutura legal, transparente e previsível 
que ajuda exportadores e importadores, amparada por instrumentos como 
admissão temporária de mercadorias, automação e certificação digital de 
origem. Ariztía participou, na terça-feira, da reunião on-line do Conselho de 

Comércio Exterior (Concex) da FIERGS, destacando que, entre os 24 capítulos 
do ALC, outros pontos  importantes, na perspectiva chilena, são o comércio 
eletrônico, PMEs, compras públicas, serviços e cadeias de valor regionais e 
globais. Segundo o embaixador, a previsão para o acordo entrar em vigor 
é 25 de janeiro de 2022.

No comércio bilateral, o Brasil é o primeiro parceiro do Chile na Amé-
rica Latina e o quarto em nível mundial. O Chile, por sua vez, é o segundo 
e sexto destino dos produtos brasileiros, respectivamente. A corrente 
de comércio entre ambos foi de US$ 7 bilhões em 2020 e o país vizinho 
é atualmente o primeiro fornecedor de alimentos e bebidas no Brasil. 
O embaixador destaca a necessidade da diversificação dessa pauta, o 
que deverá ocorrer, acredita, a partir da entrada em vigor do Acordo de 
Livre Comércio, e que existem muitas oportunidades para os setores da 
economia digital.

Além disso, reforçou Fernando Ariztía em sua apresentação, o Brasil é 
um país atrativo, sendo o primeiro destino dos investimentos de empresas 
chilenas no mundo, ocupando uma fatia de quase 30%.

A maior missão comercial já realizada para um país árabe está nos Emirados 
Árabes Unidos. Liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), uma 
delegação formada por 327 representantes de 230 indústrias e instituições 
inicia, a partir de deste sábado, uma agenda que inclui rodadas de prospecção 
de negócios, networking empresarial, visitas técnicas e de busca de oportuni-
dades de investimentos em Dubai. O presidente da FIERGS e vice-presidente 
da CNI, Gilberto Porcello Petry, integra a comitiva. Com programação até 19 
de novembro, a missão tem como pano de fundo a Expo Dubai 2020, o maior 
evento em curso no planeta. Segundo o presidente da CNI, Robson Braga de 
Andrade, por reunir autoridades e lideranças empresariais de diversas partes do 
mundo, a exposição mundial representa um ambiente propício ao estreitamento 
de contatos entre o setor privado e para se conhecer melhor o mercado local.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O diretor do Departamento de Promoção Comercial da Secretaria de Produ-
tos de Defesa (Seprod) do Ministério da Defesa, brigadeiro do ar José Ricardo 
de Meneses Rocha, participou na terça-feira da reunião on-line do Comitê da 
Indústria de Defesa e Segurança (Comdefesa) da FIERGS. Rocha apresentou o 
trabalho de interlocução realizado pela Seprod para as demandas das empresas 
da Base Industrial de Defesa (BID) do País, e explicou que o Brasil possui cerca 
de 1.130 empresas cadastradas na BID, setor que é responsável por 4,46% do 
PIB do país, gerando 2,9 milhões de empregos diretos e indiretos.

Entre as principais ações realizadas pela Seprod em 2021, Rocha citou 

a atualização da Lista de Produtos de Defesa e da legislação de Controle 
de Exportações de Bens relacionados a tecnologias sensíveis, facilitando o 
acesso de empresas nacionais a insumos e produtos contendo tecnologias 
controladas. O brigadeiro salientou também a portaria do Ministério da De-
fesa, de outubro deste ano, com a finalidade de estabelecer uma sistemática 
padronizada para obtenção de Produtos de Defesa (Prode) e Sistemas de 
Defesa (SD). A coordenação de projetos comuns propicia a interoperabilidade 
entre as Forças Armadas e o fomento à Base Industrial de Defesa, o que pode 
permitir a fornecedores diferentes trabalharem em conjunto.

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al
Fo

to
: D

ud
u 

Le
al

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al

mailto:unicom%40fiergs.org.br?subject=Contato%20com%20Unicom
http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
https://www.youtube.com/tvfiergs
https://www.flickr.com/photos/fiergs_ciergs/albums
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
https://medium.com/sistema-fiergs
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/dia-da-industria-na-cop26/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/ultimos-dias-para-inscrever-a-sua-empresa-no-premio-nacional-de-inovacao/
https://jornalismo.portaldaindustria.com.br/cni/revista_industria/revista-industria-brasileira-10-2021/
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