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Indústria gaúcha prevê que mercado de componentes
deve voltar ao normal até o final de 2022
As dificuldades para conseguir insumos e matérias-primas no mercado
interno prejudicam 73,7% das empresas gaúchas, revela a Sondagem Especial Insumos e Matérias-Primas, divulgada na terça-feira pela Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). Ao mesmo tempo, entre
as que utilizam insumos importados – sete entre cada dez –, 82,1% enfrentam
problemas para adquiri-los. A pesquisa aponta que 80% ainda acreditam em
normalização no fornecimento nacional até o fim de 2022, enquanto no caso
dos importados, 73,2% preveem a volta ao normal também apenas no final
do próximo ano.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Projeto do porto em Arroio do Sal
é apresentado na FIERGS
O projeto para a construção do Porto Meridional em Arroio do Sal, no
litoral norte gaúcho, foi apresentado na Reunião das Diretorias da FIERGS e
do CIERGS, na terça-feira. O senador Luis Carlos Heinze, que apoia a iniciativa,
falou dos ganhos econômicos para o Rio Grande do Sul em ter mais um terminal marítimo além do de Rio Grande, pois muitas vezes o Estado perde cargas
para portos de Santa Catarina, Paraná e até Santos. Ele explicou que recebeu
essa demanda em 2018, quando começaram os estudos para a viabilidade da
obra. “O projeto tem fundamentação e mostra as vantagens desse processo,
não podemos ficar à mercê de apenas um porto marítimo no Rio Grande do
Sul”, destacou. O valor previsto para a obra é de R$ 5 bilhões, bancados pela
iniciativa privada.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Seminário analisa as consequências para
a indústria a partir de novas tecnologias

Foto: Dudu Leal

As transformações necessárias para a implementação das tecnologias para
a indústria 4.0, o 5G, segurança cibernética e LGPD estiveram em debate no XV
Seminário de Telecomunicações "O Papel da Conectividade no Desenvolvimento
de Novas Tecnologias - Infraestrutura, Segurança e Produtividade", realizado de
forma on-line, nessa terça-feira. O coordenador do Conselho de Infraestrutura
(Coinfra) da FIERGS, Ricardo Portella, disse na abertura do evento que o seminário é um espaço para debater os recentes avanços nas telecomunicações
no Brasil e fornecer informações para as empresas.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Entidades empresariais participam de debate on-line
sobre os desafios para 2022
O vice-presidente da FIERGS, Arildo Bennech Oliveira, participou, na terça-feira, da última edição do ano do Projeto Gerir, Workshops de Gestão Organizacional 2021, do Grupo Gazeta, de Santa Cruz do Sul. Ele debateu, de forma
on-line, o tema Perspectivas, oportunidades e desafios para a economia e as
marcas gaúchas em 2022, juntamente com o economista da Farsul, Antônio
da Luz, e o vice-presidente de integração da Federasul, Rodrigo Fernandes de
Souza Costa. Arildo recomendou aos empresários cautela com investimentos
e projeções para a 2022. Segundo ele, se por um lado a alta do dólar favorece
as exportações, por outro torna mais cara a produção nas atividades que precisam importar matéria-prima. Há ainda a questão dos fretes marítimos, que
enfrentam escassez de ofertas e disparadas de preços. Citou como exemplo
contêineres que vinham da China por US$ 2,5 mil custando, atualmente, US$
15 mil. O vice-presidente reforçou a preocupação com as finanças públicas,
especialmente com o teto de gastos.

Sindividros-RS recebe homenagem da Assembleia Legislativa
O Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de
Louça e Porcelana no Estado do Rio Grande do Sul (Sindividros-RS) completa 80 anos e foi homenageado, na segunda-feira, em uma solenidade
na Assembleia Legislativa proposta pelo deputado Ernani polo. "Desde
quando nascemos, até quando partimos, temos uma interação contínua e
forte com o vidro. Este é o nosso reconhecimento para aqueles que contribuem para a geração de emprego e renda no nosso Estado", destacou Polo.
O presidente do Sindicato, Rafael Ribeiro, ressaltou o desenvolvimento
conquistado ao longo desses 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, como a qualificação,
a responsabilidade socioambiental e o compromisso com resultados",
exemplifiou. Hoje, cerca de 70 indústrias do segmento estão em atividade
no Estado. Ribeiro agradeceu a homenagem e destacou que, ao longo dos
últimos 80 anos, a indústria se tornou altamente capacitada, com altíssimo
grau de tecnologia, inovação e automação.
Uma placa de homenagem foi entregue a integrantes da diretoria do
Sindicato. O ex-presidente do Sindividros-RS e atual vice-presidente da
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FIERGS, Gilberto Ribeiro, participou do evento, bem como outros representantes
do Sindividros-RS, integrantes da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro
(Abividro), da Associação de Arquitetos de Interiores do Estado do Rio Grande
do Sul (AAI-RS),e da Sul Eventos - promotora da Feira Internacional Construsul.
Na sequência, os homenageados se reuniram em um jantar de confraternização, que contou com a presença do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

Diretoria 2022-2025 do Sindicato da Indústria
de Calçados de Três Coroas toma posse

Foto: FTZ Audiovisual

A gestão 2022-2025 do Sindicato da Indústria de Calçados de Três Coroas
(Sictc) tomou posse na noite de quinta-feira, em Três Coroas. Quem assume
o comando da entidade é o empresário João Batista Vargas de Souza, no
lugar de Joel Brando Klippel. O vice-presidente e coordenador da Unidade
de Desenvolvimento Sindical (Unisind), Gilberto Ribeiro, representou a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS).
A missão da nova diretoria é dar sequência ao trabalho já realizado e

desenvolver ações em temas considerados prioridades pelos integrantes do
setor. Um deles envolve a área comercial, como a preparação das indústrias
para melhores resultados na participação em feiras. “Somos ótimos fabricantes, temos ótima qualidade, mas precisamos desenvolver ainda mais nosso
lado comercial”, sugere Souza. Hoje, as associadas já participam de eventos
como a Zero Grau, Couromoda, Francal e Salão Internacional do Couro e do
Calçado (SICC), e a ideia é intensificar os resultados nessas oportunidades.
O desenvolvimento de lideranças e preparação de gestores também é
essencial. “Vamos ouvir as empresas, entender as necessidades de cada uma
delas, porque são muito diversas, com diferentes realidades, e, a partir daí,
formular um projeto”, informa o presidente do Sindicato que, hoje, conta
com 54 associadas – incluindo também indústrias de componentes. Outro
objetivo é fortalecer as ações da Escola de Sapateiros, criada pelo Sindicato
em 2009, para preparar profissionais para atuar no segmento. Entre os cursos oferecidos estão: Confeccionador de Calçados (da administração até a
expedição do produto pronto), Modelagem I e II, e CAD.
Um serviço também já oferecido pelo Sictc e que será intensificado é o de
gestão ambiental disponível para as empresas associadas a preço de custo.

Projeto de alunos do Sesi se destaca
em feira científica internacional
O projeto Wearable Heart: camiseta de monitoramento de batimentos cardíacos, dos alunos Arieli Martins do Nascimento, João Gabriel Nunes Pinheiro
e Rafaela Rosa Tochetto, da Escola Sesi de Ensino Médio Heitor José Müller, de
Montenegro, ficou em primeiro lugar na categoria Tecnologia e Engenharia dos
Defensores Científicos (na faixa de 13 a 15 anos) na Feira Internacional Copa
Tecnociências do Paraguai, realizada no último final de semana. O projeto, uma
camiseta com um sensor de monitoramento cardíaco, capaz de acompanhar os
batimentos do usuário e avisar quando ele excede sua capacidade, orientado
pelos professores João Henrique Figueredo de Oliveira e Camila Fernandes
Cardozo, recebeu credencial para participar de outras feiras internacionais.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Senai presta homenagem ao industrial Ingomar Brune
Nesta sexta-feira, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial prestou
uma homenagem ao industrial Ingomar Brune, no Senai de Panambi. Na
ocasião, em mensagem de vídeo, o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello
Petry, destacou o trabalho do empresário. “Este é um reconhecimento da
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e do Conselho Regional do
Senai pelo grande trabalho feito pelo Ingomar pela educação profissional”,
disse o presidente, destacando que a escola se chama Centro de Formação
Profissional Senai Ingomar Brune.
Foto: Dudu Leal

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Educação de Jovens e Adultos
está com matrículas abertas
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

Participação na 3ª edição
da Reparasul
A Unidade Móvel Automotiva do Senai esteve na 3ª edição da Reparasul
– Feira de Autopeças e Reparação Automotiva, que foi realizada de 18 a 21 de
novembro nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. O evento reuniu profissionais dos setores de autopeças, reposição e equipamentos para reparação
automotiva, buscando gerar negócios e networking entre os participantes,
além de promover conhecimento qualificado, sendo considerada a maior feira
do setor na América Latina. O Senai participou divulgando seus cursos, além
de promover palestras e minicursos.

Pallets na marcenaria
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Na quarta-feira, os alunos do curso Noções de Marcenaria em Móveis de
Demolição tiveram sua última aula, no Senai de Sapucaia do Sul. O curso de
Iniciação Profissional de 80 horas, uma iniciativa do Programa Voluntariado
Gerdau em parceria com o Senai, teve como objetivo capacitar jovens da
comunidade usando pallets disponibilizados pela empresa, estimulando a
formação profissional e o empreendedorismo.

Banco de Livros recebe Prêmio Top Cidadania ABRH
O Banco de Livros, projeto integrante da Fundação dos Bancos Sociais da FIERGS,
foi agraciado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS) em cerimônia realizada na quarta-feira, na Associação Leopoldina Juvenil. O case vencedor
“Banco de Livros da FIERGS” recebeu o Prêmio Top Cidadania ABRH-Categoria Organização. Essa é a segunda vez que o Banco de Livros recebe a distinção. Participaram
da cerimônia e entrega da premiação o superintendente geral do Sistema FIERGS/
CIERGS, Carlos Heitor Zuanazzi; o diretor superintendente da Fundação dos Bancos
Sociais, Paulo Renê Bernhard; e o presidente do Banco de Livros, Waldir da Silveira.
O Banco de Livros foi criado no Conselho de Cidadania da FIERGS, por meio do
Projeto dos Bancos Sociais, com a premissa de dar destino digno a obras que estavam
paradas ou já haviam cumprido seu papel social. Em 11 anos de atuação, o Banco de
Livros já doou 602.067 livros para 1.344 entidades beneficiadas. Entrega às comunidades materiais oriundos de doação de pessoas físicas, editoras, empresas, livrarias e
monta espaços de leitura para creches, asilos, hospitais, presídios, associações, ONGS
e bibliotecas comunitárias. Dentre os diversos projetos desenvolvidos, somente para
a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) já foram entregues 104 espaços de leitura dentro das unidades prisionais e mais de 200 mil livros foram doados.
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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.

COMÉRCIO EXTERIOR
Do controle aduaneiro à habilitação – base do Comércio Exterior é o tema do evento que conta com apoio da FIERGS, por meio do Centro Internacional
de Negócios (CIN-RS), em em 1º de dezembro, às 10h, via Zoom. O palestrante será o auditor fiscal da Receita Federal Augusto da Silva Neto. Informações:
cinbusiness@fiergs.org.br.

COPEMI NO INTERIOR
Indústria 4.0 como transformar sua empresa sem impactar o seu fluxo de caixa é o tema de mais uma edição do Copemi no Interior, dia 1º de dezembro,
às 16h. A promoção é do Copemi e da Unisind, que analisarão a viabilidade econômica do processo de implementação da Indústria 4.0. A transmissão
será pelo canal do You Tube da FIERGS. Informações: copemi@fiergs.org.br.

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 os ex-ministros da Agricultura Francisco Turra e Roberto Rodrigues, e a mediação ficará com os
coordenadores do Conselho da Agroindústria da FIERGS (Conagro), Alexandre Guerra e Aristides Vogt. O objetivo é apresentar um raio-x do cenário da
agroindústria mundial após a pandemia. Informações: conagro@fiergs.org.br.

EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS
A capacitação sobre Exportação de serviços ocorre em 8 e 9 de dezembro, de forma on-line, das 8h30min às 11h30min. O objetivo é apresentar os pontos
principais que definem o que é uma exportação de serviços e as possibilidades que ela traz aos negócios. Informações: cinbusiness@fiergs.org.br
ou (51) 989-7037-69.

Indústria
Brasileira

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

Revista Indústria Brasileira ▶

Tecnologia
5G depende de atualização das leis municipais

Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 6 nº 60

outubro 21

O novo tempo
dos negócios

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Na COP26, indústria vai defender transição
energética, conservação florestal, economia
circular e adoção do mercado de carbono

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

D esafios
CNI firma acordo de cooperação internacional

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.

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

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA
TEM DESENVOLVIMENTO. TEM INDÚSTRIA.
INDÚSTRIA BRASILEIRA. A FORÇA QUE ESTÁ EM TUDO.

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

