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Confiança industrial diminui no RS e 
chega ao menor nível desde março

Secretário Lamb participa de reunião do Citec

Sindividros-RS completa 80 anos

Faculdade Senai de Tecnologia recebe nota máxima do MEC 
para curso de Manutenção Industrial EAD

Escolas de Ensino Médio 
têm processo seletivo

Presidente da FIERGS 
apresenta os atrativos da 
indústria gaúcha na Expo Dubai

Especialistas destacam que empresas e trabalhadores 
devem atuar conjuntamente em SST

As transformações na indústria a partir das novas tecnologias 
é tema de debate no Seminário de Telecomunicações

Educação de Jovens e Adultos do 
Sesi está com matrículas abertas
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COP 26
Avanços e desafios para a agenda da sustentabilidade

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

InternaCIOnal
Instituído o Conselho Empresarial Emirados Árabes Unidos-Brasil
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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

CAPACITAÇÃO
A capacitação sobre Regime ex-tarifário: saiba com o requerer esse benefício ocorre em 29 e 30 de novembro, das 15h às 17h, de forma on-line. 
Informações: cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 989-7037-69.

AGROINDÚSTRIA
Desafios e oportunidades para a agroindústria é o tema do evento que será realizado em 7 de dezembro, das 14h às 16h, com transmissão ao vivo 
no estúdio digital da FIERGS. Os palestrantes serão Francisco Turra e Roberto Rodrigues, e a mediação ficará com os  coordenadores do Conselho da 
Agroindústria da FIERGS (Conagro), Alexandre Guerra e Aristides Vogt. Informações: conagro@fiergs.org.br.

As transformações necessárias para a implementação das tecnologias 
para a indústria 4.0, segurança cibernética e LGPD, além do 5G,  estarão em 
debate na próxima terça-feira (23), no XV Seminário de Telecomunicações 
"O Papel da Conectividade no Desenvolvimento de Novas Tecnologias - 

Infraestrutura, Segurança e Produtividade ". A promoção é da FIERGS, por 
meio do Conselho de Infraestrutura (Coinfra), em parceria com o IEL-RS. 
Será das 13h30min às 17h, com transmissão pelo canal da FIERGS no 
YouTube. 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 cidadão. 
À distância, a EJA do Sesi utiliza uma plataforma de educação, que permite ao aluno 
estudar de forma flexível onde, como e quando puder. Mais informações https://
www.sesirs.org.br/servicos/eja-educacao-de-jovens-e-adultos-distancia  
ou pelo telefone 0800 051 8555 e whatsapp 51 99226.3846.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS), divulgado 
na quinta-feira pela FIERGS, atingiu 57,5 pontos em novembro, o menor nível 
desde março de 2021, quando foi de 54,1. O recuo de 2,6 pontos significou o 
terceiro mês consecutivo de queda, totalizando 7,4 de retração no período. 
Mesmo caindo, o ICEI-RS ainda indica otimismo no setor, pois como varia de 
zero a cem pontos, a marca de 50 divide a presença de confiança (acima) da 
falta dela (abaixo). A expectativa positiva persiste, mas ficou menor e menos 
disseminada entre os empresários.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de 
Louça e Porcelana no Estado do Rio Grande do Sul (Sindividros-RS) rece-
berá homenagem da Assembleia Legislativa gaúcha pelo seu aniversário 
de 80 anos, em sessão solene no próximo dia 22. Filiada à Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), a entidade se destaca 
pela representatividade dos processadores e fabricantes de vidro plano, 
vidro oco, espelhos, lentes de contato, saúde e bem-estar, além da cerâ-

mica de louça e de porcelana, setores que movimentaram, em média, R$ 
1 bilhão em 2020.

O presidente do Sindividros-RS, Rafael Ribeiro, destaca o desenvolvimen-
to conquistado ao longo dos anos e o protagonismo junto às associadas e 
parceiras. "Sempre buscamos levar aos públicos de interesse do Sindividros-
-RS os valores que norteiam a nossa atuação, tais como a qualificação, a 
responsabilidade socioambiental e o compromisso com resultados".

A Faculdade Senai de Tecnologia Porto Alegre recebeu o resultado da 
avaliação in-loco do Ministério da Educação (MEC) para autorização de oferta 
do curso superior de Manutenção Industrial na modalidade de Educação a 
Distância, com nota máxima: 5. Dentre os requisitos analisados na visita, a 
organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura contribu-
íram para atingir a nota. Esse resultado finaliza processo junto ao MEC, que 
contemplou com notas máximas o credenciamento da Faculdade Senai para 
oferta e cursos superiores na modalidade de EAD e a autorização de quatro 
cursos superiores: Automação Industrial, Manutenção Industrial, Redes de 
Computadores e Sistemas de Telecomunicações. Em 2022 a Faculdade inicia a 
oferta de seus cursos superiores nesta modalidade, oferecendo ensino superior 
para os principais polos industriais do Estado.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O prazo para inscrição no processo seletivo das escolas Sesi de Ensino Médio está na reta final. Ela pode 
ser feita para ingresso no primeiro ano, até o dia 3 de dezembro, presencialmente, ou pelo site www.sesirs.org.
br. Localizadas em Gravataí, Montenegro, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Pelotas, as Escolas Sesi oferecem 
520 vagas no total com uma proposta educacional que desenvolve competências à solução de problemas 
e ao mundo do trabalho.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS) e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Gilberto Porcello Petry, esteve esta semana nos Emirados Árabes Unidos visi-
tando a Expo Dubai. A feira dura seis meses, de outubro de 2021 a março de 
2022, e reúne expositores de 192 países em 200 pavilhões. Petry integrou a 
missão prospectiva da CNI liderada pelo presidente Robson Braga de Andrade 
e que contou com uma delegação formada por 327 representantes de 230 
indústrias, entre eles dezenas de gaúchos, e instituições. Em Dubai, Gilberto 
Porcello Petry esteve com o ministro da Infraestrutura, Tarcisio de Freitas. O 
ministro participou da abertura do Invest in Brazil Forum.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Para propiciar a atualização profissional sobre o tema e contribuir para o 
desenvolvimento da cultura de prevenção de acidentes e doenças nas em-
presas, o 3º Seminário de Segurança e Saúde no Trabalho foi realizado, em 
formato híbrido, na quinta-feira. Os participantes trataram de temas como as 
modernizações das Normas Regulamentadoras (NRs) e os impactos e desafios 
da pandemia na saúde mental. “Os empregadores têm a responsabilidade de 
proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro com a implementação 
de sistemas de gestão em SST. No entanto, os trabalhadores devem cooperar 
para a criação e manutenção da cultura prevencionista, bem como participar 
ativamente da gestão atuando como facilitadores desse processo”, destacou 
o diretor da FIERGS e vice-coordenador do Conselho de Relações do Trabalho 
(Contrab) da entidade, Sérgio Galera.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do governo do Estado, Luís 
Lamb, participou da reunião do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) da 
FIERGS, conduzida pelo coordenador Daniel Ely, na quinta-feira, no Instituto 
Caldeira, em Porto Alegre. Lamb fez um relato das ações de sua secretaria e 
sobre a missão governamental para a Espanha e França realizada no mês pas-
sado, quando ficou acertada a realização da South Summit, a maior feira de 
inovação do sul da Europa, em Porto Alegre, em março de 2022. O secretário 
explicou que essas feiras trazem um impacto muito significativo para as cidades 
onde são realizadas, dentro de uma lógica de construção de um modelo de 
desenvolvimento baseado em inovação e tecnologia.

A reunião também tratou da retrospectiva do ano de 2021 e das ações do 
Citec para 2022.
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