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Confiança do industrial gaúcho 
permanece estável em abril

Sesi promove corrida pela 
saúde e solidariedade

Feira de Talentos Contrate-me reúne oportunidades 
para empresas e profissionais

Medalha do Exército Brasileiro 
é concedida ao presidente da FIERGS 

FIERGS é referência na 
categoria entidade empresarial

Medalhistas do Senai-RS na
Olimpíada do Conhecimento são homenageados 

Aula inaugural abre Curso 
de Formação de Lideranças
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 7  nº 64  

março 22

▶ SENADOR RODRIGO PACHECO
Reforma tributária é a prioridade

Reforma tributária: 
última chamada
Agenda Legislativa da Indústria 2022 destaca
o contexto inédito e favorável à aprovação 
de novas regras para o sistema tributário

GUERRA ▶ Como o conflito entre Rússia e Ucrânia pode afetar a economia brasileira
NOVA PLATAFORMA ▶ Ferramenta interativa traz dados de 33 setores industriais
AÇÃO ▶ Começam os torneios regionais da temporada 2021-2022 de Robótica

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

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
foi um dos destaques do evento Marcas de Quem Decide 2022, realizado 
pelo Jornal do Comércio e Qualidata, como marca líder na categoria  
Entidade Empresarial como a mais lembrada e preferida pelos gaúchos. 
O evento, realizado no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, na terça-feira, 
reuniu as principais lideranças do Estado, entre elas o presidente da  
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, e apresentou os resultados da pesquisa das 
empresas e instituições. Os premiados são considerados referência para 
o mercado em seus diversos setores industriais, comerciais e de serviços 
no Rio Grande do Sul. A lista completa com todos os vencedores será 
publicada na edição de 29 de abril do Jornal do Comércio.

As diretorias da FIERGS/CIERGS homenagearam os alunos do Senai-RS 
que receberam medalhas nas Olimpíadas do Conhecimento, que encerraram 
na última semana de março, na terça-feira. A disputa foi realizada ao longo 
de 2020, 2021 e 2022 em diversos estados brasileiros, conforme a ocupação 
(profissão). 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.  O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, parabenizou 
os alunos pela dedicação e excelência em suas ocupações.

O Senai do Rio Grande do Sul encerrou sua participação com cinco 
ouros: Djonatan Meinicke e Rafael Guarese Sasseti (Mecatrônica), Carlos 

Augusto da Silva Corrêa Junior (Tecnologia de Mídia Impressa), Enrique da 
Silva Silveira (Sistemas Drywall e Estucagem), Matheus Alves da Luz (Pintura 
Automotiva) e Luan Henrique Gottems (Manutenção Industrial). Em Design 
Gráfico, Manoela Cunha Campos ficou com a prata, assim como Dênis Cruz 
dos Santos (Construção de Estruturas Metálicas). E os cinco bronzes foram 
em Redes de Cabeamento Estruturado (Gabriel Przygodzinski Pereira), 
Manufatura Integrada (Kévin Guilherme Oliveira dos Santos, João Gabriel 
Richetti Rodrigues e Artur Ferreira Maciel), Robótica Móvel (Matheus Silva 
de Oliveira e Gabriel Fernandes Ribeiro da Silva), Modelagem de Protótipos 
(Joacir Dias de Oliveira) e Logística Industrial (Eduarda Kirsten).

A 3ª edição do Ciclo Online de Formação de Liderança, promovido pelo 
Conselho de Futuras Lideranças (Conlider) da FIERGS e Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL-RS) terá sua aula inaugural na próxima terça-feira (26), às 17h, na sede da 
entidade. Entre as atividades, acontece o painel Líderes que Inspiram, com 
participação do vice-prefeiro de Porto Alegre, Ricardo Gomes, do CEO da Bio-
nicook Foods, Fabio Rezler, do diretor da rede de postos SIM, Diego Argenta, 
e do diretor do Instituto Caldeira, Pedro Valério.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

EXPORTAÇÃO NA PRÁTICA
Será em 26 e 27 de abril, das 9h às 12h, a capacitação Exportação na Prática, que apresentará de maneira clara e objetiva as etapas do processo de 
exportação, permitindo entender sua dinâmica e avaliar seus riscos. Exemplos práticos serão citados junto ao conteúdo ajudando os participantes a 
estabelecer uma conexão entre a teoria e a prática. Inscrições em https://bit.ly/ExpCOMEX. Mais informações em cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 
98970-3769, www.linkedin.com/company/fiergs-ciergs/ ou www.fiergs.org.br/servicos/capacitacao-em-comercio-exterior.

CURSO LGPD
Entendendo a LGPD: aspectos gerais e práticos é o tema do curso com foco no entendimento da aplicação e normas, que identifica conceitos e conteúdos 
relacionados à proteção de dados, além de promover noções práticas para estruturação da implantação da LGPD. Será de 3 de maio a 2 de junho,  
às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h. As aulas são virtuais e com vagas limitadas. Informações sobre inscrições e custos no telefone (51) 3347-8690, 
Whatsapp (51) 99273-8597 ou e-mail: prepostos@ielrs.org.br. A promoção é da FIERGS, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), e do Conselho de 
Relações do Trabalho (Contrab).

O Sistema FIERGS vai inaugurar uma sede no Instituto Caldeira, no dia 27 de abril. A iniciativa visa criar conexões da FIERGS, Sesi, Senai, IEL e indústrias 
com o ecossistema de inovação e desenvolver projetos voltados para a inovação, tanto para desafios internos como das empresas. Para marcar a ação, 
haverá uma palestra às 17h com Arthur Igreja, palestrante em mais de 150 eventos por ano como o TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do 
Sul. Igreja é autor do best-seller sobre inovação ”Conveniência é o nome do Negócio” e cofundador da plataforma AAA Inovação com Ricardo Amorim. 
Ele vai falar sobre Conexões sobre o Sistema de Inovação.

AGENDA

Edital Gaúcho de Inovação 
transforma ideia em projetos

Lançada campanha 
de Saúde Total

Sistema FIERGS no Instituto Caldeira

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) lançou a Campanha de Saúde Total. 
A ideia é propor soluções em saúde, com inteligência de dados, conectadas 
com ações de prevenção de doenças e promoção de bem-estar, tecnologia 
e inovação. A adesão ao edital é gratuita e pode ser feita por meio do site: 
https://www.sesirs.org.br/saudetotal. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Um pellet, resultado de reciclagem de resíduos têxteis de poliéster; um sistema emergencial para 
manutenção de temperatura, quando ocorrer falta de energia em refrigerador e um novo produto 
de fixação para indústria moveleira são alguns dos resultados do 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, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio Grande do Sul (Fapergs) e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o edital está 
em sua terceira edição e recebe inscrições de novas ideias até o dia 3 de maio. Nas duas edições 
anteriores, 57 projetos foram aprovados, 38 estão em desenvolvimento, 19 foram encerrados e 
nove viraram produtos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

InternacIonalIzação
CNI promove rodadas de negócios para setor têxtil

SetoreS da IndúStrIa
Conheça a indústria brasileira de produtos de metal

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) se 
manteve estável nos 55,8 pontos, em abril, depois de recuar por dois 
meses consecutivos, em fevereiro e março, quando atingiu 55,9. Como 
o índice varia de zero a cem, o resultado da pesquisa, divulgada nessa 
segunda-feira pela FIERGS, revela que o setor continua confiante no RS, 
pois permanece acima da marca dos 50 pontos, que separa a presença 
da falta de confiança. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 Estão abertas as inscrições para o calendário de Corridas do Sesi – Correr 
Faz Bem, que tem como objetivo promover a prática de atividades físicas e in-
centivar a solidariedade, por meio da arrecadação de alimentos. O pagamento 
da inscrição será em doação de alimentos, compondo uma sacola no valor de 
R$ 30,00 diretamente para a rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, 
integrante da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Feira de Talentos Contrate-me, 100% on-line e gratuita, reunirá, de 3 a 5 
de maio, empresas e profissionais, com oportunidades de trabalho. Promovida 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a feira facilitará a 
captação de currículos para as diversas vagas dos diversos setores da indústria. 
Até 30 organizações de diferentes setores e de todas as regiões do país estarão 
oferecendo vagas de empregos e estágios. Além disso, haverá palestras ao vivo 
com orientações profissionais e informações de cursos do Senai.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em cerimônia realizada no 3º Regimento da Cavalaria de Guarda, o presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, recebeu a Medalha do Exército Brasileiro. Se-
gundo o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul, general de brigada 
Ricardo de Castro Trovizo, a condecoração foi entregue por conta da destacada 
ação do industrial em prol do Comando Militar do Sul e da Força Terrestre.

A homenagem ocorreu na terça-feira e contou com a participação de re-
presentantes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-RS), oficiais do Exército, entre outros. O evento fez 
parte da comemoração do Dia do Exército, na guarnição de Porto Alegre.

A Medalha do Exército Brasileiro é entregue a personalidades brasileiras ou 
estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das 
Forças Auxiliares, bem como suas organizações Militares e instituições civis, 
nacionais e estrangeiras, que tenham praticado ação ou serviço relevante para 
o Exército Brasileiro.
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