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Ministro da Infraestrutura participa de reunião 
com empresários na FIERGS 

Presidente Petry anuncia que sindicatos filiados à FIERGS 
terão edital de R$ 1,2 milhão para projetos

Analistas orientam como viabilizar projetos para a indústria 4.0

Porto Alegre sedia Seletivas WorldSkills

Senai forma primeira turma no 
projeto Bike Solidária em Lajeado

Grand Prix de Inovação Interescolar envolve 90 alunos

Sesi já aplicou quase 90 mil 
vacinas contra Covid-19 no RS

Estudantes do Sesi vencem olimpíada de matemática

Masterclass

Senai apoia o CT Sinduscon-RS

Produção industrial dá sinais 
de desaquecimento no RS

Cientista político diz que eleição de 2022 
precisa ser a da agenda de “soluções” 

Ex-ministros debatem o 
cenário da agroindústria

Sindicer-RS elege diretoria para o triênio 2022-2024

Educação de Jovens e Adultos 
está com matrículas abertas

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

Vacinas
Setores empresariais pedem à OMC regras para acelerar produção

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Pesquisa
Sete em cada 10 indústrias têm dificuldades para comprar insumos

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 
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SÉRIE QUERO EXPORTAR
O jeito mais fácil de entrar no mercado internacional

Agora você tem a oportunidade de ampliar seu conhecimento sobre  
o processo de exportação em cursos com metodologia garantida  
por uma instituição de qualidade reconhecida e 100% on-line.
São três opções de capacitações que vão desde o básico, para quem está 
começando no processo de internacionalização, ou temas mais avançados 
sobre precificação e adequação de embalagens para exportação. Faça a 
diferença no mercado internacional, aprenda com a série Quero Exportar. 

CRUZE AS FRONTEIRAS DO CONHECIMENTO, ACESSE

WWW.EXPORTAFLIXCNI.COM.BR E SAIBA MAIS.
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Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 6  nº 61  

novembro 21

DUBAI ▶ Maior missão prospectiva da indústria abre oportunidades de negócios
EDUCAÇÃO ▶ Pesquisa mostra que estudantes aprovam o Novo Ensino Médio
LEGISLATIVO ▶ Setor produtivo defende aprovação da reforma tributária

▼ SENADOR NELSINHO TRAD
"Cabotagem fortalece 
matriz logística"

Menos carbono, 
melhores negócios

Lideranças industriais explicam por que 
empresas lucrativas dependem de ações 

sustentáveis e adesão ao ESG

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

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do 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 indús-
tria 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. Voltada ao mundo 
do trabalho e à solução de problemas, a metodologia do Sesi permite ao alu-
no perceber a aplicabilidade do conhecimento adquirido.  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 ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participará, na quarta-feira, 8 de dezembro, na FIERGS, de uma reunião-almoço com em-
presários, tendo como um dos temas centrais a discussão sobre os trechos ferroviários da Malha Sul e Norte Sul. A reunião contará também com a 
participação das Federações das Indústrias de Santa Catarina e do Paraná. Antes da reunião, o ministro concederá uma entrevista coletiva, às 10h45min.

A Sondagem Industrial do RS em outubro, divulgada na segunda-feira pela 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), mostra 
preocupação entre os empresários gaúchos com sinais de desaquecimento 
na economia, por conta do ritmo menor de crescimento da produção e do 
emprego, além de  acúmulo nos estoques. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O cientista político Carlos Melo participou de uma live, na segunda-feira, 
realizada pelos Conselhos de Articulação Palamentar (Coap) e de Futuras Li-
deranças (Conlider) da FIERGS. Ao analisar o Cenário Político para 2022, Melo 
afirma que, se a eleição de 2018 foi a do “ressentimento”, a do próximo ano 
precisa ser a das “soluções”. Melo ressalta que a questão fiscal é “importantís-
sima” e será debatida na campanha, mas os candidatos precisarão voltar os 
olhos para a situação de desespero que atinge muitos brasileiros com fome, 
e que vem se agravando.

Para o cientista político e professor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), 
é fundamental começar a discutir qual é a agenda para o Brasil, “uma agenda 
moderna, olhando para o mudo real”.

A eleição da diretoria do Sindicato da Indústria Olaria e de Cerâmica para 
Construção no Estado do RS (Sindicer/RS) para o triênio 2022-2024 ocorreu 
na quarta-feira. A partir de janeiro do ano que vem, Argileu de Souza Barboza 
substitui o atual presidente da entidade Jorge Romeu Ritter. “Nosso desafio 
é criar projetos para alavancar o crescimento do Sindicer/RS, trazendo novos 
associados e estimulando aqueles que já estão conosco a participarem de 
forma mais ativa. Sabemos das dificuldades que as empresas vivem em função 
da pandemia, e outras questões, mas esse é o nosso desafio gerar ainda mais 
benefícios aos associados”, afirma o presidente eleito.

A única chapa inscrita foi eleita com 100% dos votos válidos na primeira 
eleição de forma on-line da entidade. A votação se deu por meio do Sistema 
Eletrônico de Votação para Indústria (Sevi) desenvolvido e gerenciado pela 
área de Informática da FIERGS, em parceria com a Unidade de Desenvolvimen-
to Sindical (Unisind). Os participantes puderam exercer o voto pelo celular, 
computador ou tablet.

Durante a manhã, aconteceu a Assembleia Geral do Sindicato de forma 
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De 6 a 10 de dezembro, cinco ocupações terão alunos do Senai-RS defi-
nindo se serão os representantes do Brasil na WorldSkills Shangai 2022, que 
acontece em outubro do próximo ano. Duas delas acontecem em Porto Alegre: 
Tecnologia de Mídia Impressa (Senai Artes Gráficas) e Carpintaria de Telhados 
(Senai Construção Civil). As demais ocupações são Eletrônica, Mecatrônica, 
Sistemas Drywall e Estucagem. Nas provas, os jovens são desafiados a executar 
tarefas do dia a dia do trabalho das profissões, dentro de prazos e padrões 
internacionais de qualidade. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Lajeadense Pró-Segurança Pública (Alsepro), Promotoria da Infância e Juventude 
do município e Polícia Civil.  O projeto busca recuperar bicicletas roubadas e 
furtadas e doá-las para escolas de Lajeado. Os alunos originários de escolas da 
rede pública, foram selecionados, de acordo com critérios socioeconômicos e 
da vontade de participar do projeto.  O principal requisito é estar estudando.

Por dois meses, duas vezes por semana, no turno inverso ao do colégio, eles 
receberam a capacitação, aprendendo a trabalhar em equipe, ter raciocínio 
lógico, noções de metrologia, resolução de conflitos e negociação, empreende-
dorismo e liderança, higiene e segurança no ambiente de trabalho, conceitos 
e manutenção, mecânica aplicada, história da bicicleta, sistemas mecânicos 
da bicicleta dentre outros.  O grupo recuperou 17 das 33 bicicletas que esta-
vam em estado crítico, apreendidas em diversas ocorrências como suspeitas 
de roubo, receptação, furto e prática criminosa (atividades de narcotráfico).

Noventa alunos das unidades Senai de Lajeado, Montenegro, Erechim, Marau 
e Passo Fundo, participaram esta semana do Grand Prix Senai de Inovação Inte-
rescolar, realizado de forma on-line, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. 
Dezoito escuderias tiveram o desafio de solucionar o envase feito manualmente 
em uma fábrica de doces, que envolve originalmente dez colaboradores.

“Foi muito legal participar do Grand Prix, oportunidade de adquirir muito 
conhecimento e aprender a trabalhar em equipe e de forma divertida!”, disse 
Ana Julia Della Mea, integrante da Escuderia 9, do Senai Marau, vencedora do 
evento, que teve também os alunos Eduardo André Deon Lemes, Henrique 
Riva Nunes dos Santos, Luiz Gustavo Lustosa Ferreira e Richard Brocco.

Em segundo lugar ficou a Escuderia 1, também do Senai Marau, e em 
terceiro, a Escuderia 18, do Senai de Erechim. Além dos alunos, o evento teve 
participação de 18 instrutores, três gerentes de operação, três coordenadoras 
pedagógicas e 12 mentores.

O Sesi-RS segue no apoio para o avanço da vacinação contra a Covid-19 
no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, onde apoia a ação da Prefeitura, até o 
final de novembro, já eram mais de 30 mil doses aplicadas.  A ação na Capital, 
com a unidade móvel instalada na Praça XV, se soma ao trabalho em Caxias do 
Sul, onde 30 profissionais e dez unidades móveis já aplicaram mais de 45 mil 
vacinas. Além de coordenar os pontos de vacinação, em Caxias do Sul, o Sesi 
faz a logística de distribuição das doses aos parceiros nos respectivos pontos 
de vacinação e o controle de retorno das doses. 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.

Os alunos Ariel Maciel Biaggi (3º ano), Gustavo dos Santos Mendes (3º 
ano), Isabel Scaratti Quaresma (1º ano), Luis Gabriel da Silva Gomes (3º ano), 
Mariana Gonçalves de Gonçalves (1º ano) e Nicolas de Oliveira Correa (3º ano) 
receberam medalha de ouro na etapa nacional da Olimpíada Internacional de 
Matemática Sem Fronteira (MSF) realizada este mês. Ana Carolina de Vargas 
Silveira (1º ano), Bruno dos Santos Ilha (1º ano), Gabriela Justo Scherer da Silva 
(3º ano) Guilherme dos Santos Mendes (3º ano), Isadora Urio Fernandes (1º ano) 
e João Vitor Miglioranci Vieira (1º ano) conquistaram a medalha de bronze. A 
prova é realizada em grupo, e foi aplicada em 17 de setembro na escola. Os 
alunos podem utilizar materiais de pesquisa como réguas, rascunhos, calcu-
ladoras, fita métrica, com exceção de meios eletrônicos. A boa colocação na 
competição garante a credencial para a etapa internacional. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Um Grand Prix Senai de Inovação - Masterclass (para docentes) foi realizado 
na semana passada com a participação de instrutores e coordenadores das 
escolas Senai de Farroupilha, Garibaldi, Nova Prata e Veranópolis, totalizando 
25 participantes. A intenção foi solucionar desafios reais das indústrias e da 
sociedade, demonstrando com isso que, com uma combinação de métodos de 
inovação aberta e criativa, conceitos de empreendedorismo, redes colaborati-
vas e profissionais multidisciplinares é possível obter respostas diferenciadas 
e oportunidades reais para solução de problemas. Esta semana foi a vez dos 
instrutores do Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário realiza-
rem o evento.

O Sinduscon-RS lançou no dia 2 de dezembro um novo projeto para o mercado da construção: o Centro de Treinamento Sinduscon-RS (CT Sindus-
con-RS), com apoio do Senai-RS. Trata-se de um espaço virtual dedicado a conteúdos relevantes para o mercado da construção civil. Na primeira fase, 
a partir do lançamento e até o final de junho de 2022, o CT Sinduscon-RS, em todas as quintas-feiras, apresentará uma novidade à cadeia produtiva 
da construção. São 31 especialistas que fornecerão informações sobre tendências, tecnologias de ponta e novidades abordando temas pertinentes 
às diferentes etapas do processo da atividade (construção civil, mercado imobiliário, arquitetura e urbanismo, gestão e inovação e área do direito). As 
palestras e minicursos são 100% online e gratuitos e poderão ser acessados no endereço no endereço https://sinduscon-rs.com.br/cts

Indústria 4.0 - como transformar sua empresa sem impactar o seu fluxo de 
caixa foi o tema de mais uma edição do Copemi no Interior, realizada de forma 
on-line, na quarta-feira. O analista de fomento da Finep Inovação e Pesquisa, 
Marco Bruno Manzolillo; e o gerente de engenharia de manufatura e melhoria 
contínua da AGCO do Brasil, Daniel Cantarelli, realizaram apresentações anali-
sando a viabilidade econômica do processo de implementação da Indústria 4.0. 
Manzolillo explicou as opções de crédito e subvenção oferecidas pela Finep, e 
como a instituição orienta as empresas e direciona o acesso a financiamentos 
para projetos de inovação.

Cantarelli, por sua vez, apresentou o caso da AGCO, grupo americano com 
foco em desenvolvimento, fabricação e distribuição de soluções agrícolas, 
com 695 concessionárias e 20 mil funcionários no mundo. Ele abordou como 
a indústria 4.0 e a manufatura inteligente (smart manufacturing) fazem parte 
do cotidiano da AGCO desde a entrega da matéria-prima até o produto final ao 
cliente. A promoção foi dos Conselhos da Pequena e Média indústria (Copemi), 
Inovação e Tecnologia (Citec), de Articulação Sindical e Empresarial (Conase) 
e Unidade e Desenvolvimento Sindical (Unisind).

Com o objetivo de apresentar um raio-x do cenário da agroindústria 
mundial após a pandemia e promover a construção de um panorama para 
os próximos anos a partir do debate sobre as oportunidades e desafios para 
o setor, a FIERGS, por meio do Conselho da Agroindústria (Conagro), realiza  
um encontro entre dois ex-ministros da Agricultura. Desafios e Oportunidades 
para a Agroindústria é o tema do evento que ocorre na próxima terça-feira, 
7 de dezembro, das 14h às 16h, com Francisco Turra e Roberto Rodrigues, e 
mediação dos coordenadores do Conagro Alexandre Guerra e Aristides Vogt.

As inscrições podem ser feitas em https://agroindustria.eventize.com.br/  
e mais informações em conagro@fiergs.org.br. A transmissão será ao vivo 
pelo canal da FIERGS no You Tube no estúdio digital da entidade.

híbrida, on-line e presencial direto da sede, em Porto Alegre. Ao final 
da reunião, o atual presidente do Sindicer-RS, Jorge Romeu Ritter, foi 
homenageado por toda sua dedicação e empenho em defesa do setor 
cerâmico gaúcho.
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Em 2022, os Sindicatos Industriais filiados à FIERGS terão um edital de R$ 
1,2 milhão para o desenvolvimento de projetos. A iniciativa é uma parceria da 
Federação com o Sebrae-RS e tem como objetivo elevar as receitas das enti-
dades representativas, fomentar o associativismo e estimular a participação e 
a competitividade das indústrias gaúchas.

A novidade foi anunciada pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, durante o Encontro Sindical 2021, realizado na quinta-feira, no Salão de 
Convenções da entidade. “Esse é um aporte que visa a contribuir para que os 
Sindicatos tenham a possibilidade de criar projetos e mostrar sua importância 
para as indústrias", declarou Petry, em participação on-line no evento (foto). O 
lançamento do edital está previsto para o primeiro trimestre de 2022.

Após a abertura, o presidente passou a palavra e a condução do evento ao vice-
-presidente da FIERGS e coordenador da Unidade de Desenvolvimento Sindical 
(Unisind), Gilberto Ribeiro. “Neste primeiro ano de Unisind, temos plena convicção 
de que a Federação e os Sindicatos Industriais estão caminhando lado a lado 
cooperando e buscando a defesa de interesses das indústrias", afirmou Ribeiro.

Já o vice-coordenador da Unisind e presidente do Sinplast-RS, Gerson Haas, 
destacou a importância do serviço prestado pela Unisind. "As ações junto aos 
sindicatos, como apoio para adequação à LGPD, sistema para eleições híbrido, 
apoio jurídico no período da pandemia com orientações de percentuais de 
trabalhadores de forma presencial, foram e são essenciais para os Sindicatos 
e as indústrias associadas”, relembra Haas.

Outro destaque foi a homenagem da FIERGS aos Sindicatos que completa-

ram cinco e oito décadas de atuação em 2021. Pelos 80 anos: Sindigraf-RS, 
Sindimaq, Sindimarc/RS, Sindiquim/RS, Sindividros-RS, Simefre, Sinmetal, 
Sivergs. Pelos 50 anos de atuação, o Siargs. Também foram lembrados o 
Sindapel e o Simep. As placas comemorativas foram entregues aos repre-
sentantes presentes por Gilberto Ribeiro e Gerson Albano Haas.

No encontro também ocorreu uma breve retrospectiva do primeiro 
ano de atividades da Unisind – completados em setembro. Idealizada pelo 
presidente Gilberto Porcello Petry, a Unidade de Desenvolvimento Sindical 
realizou uma média de 2.860 atendimentos a 98 Sindicatos.

A turma de 13 alunos do curso do Senai de Mecânico de Bicicletas teve 
sua formatura na última semana, dentro do projeto Bike Solidária, uma 
ação conjunta entre Senai, Prefeitura Municipal de Lajeado, Associação 
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