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

Presidente do Inmetro destaca atuação da rede de apoio 
para a qualidade e segurança dos produtos

FIERGS, Sesi, Senai e IEL estão no Instituto Caldeira

Ferramenta fomenta a internacionalização e as exportações

Pesquisa da FIERGS mostra produção em alta 
e acúmulo de estoques

Ministério do Trabalho e Previdência debate 
com Contrab sobre as MPs 1.109 e 1.108

Curso de formação de lideranças inicia com aula inaugural

Corrida do Sesi é neste domingo
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI
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▶ DAN IOSCHPE
 Sistema Indústria
"alavanca empresas"

A mão firme 
contra incertezas

Serviços do Sistema Indústria têm apoiado 
milhares de empresas em meio às crises 

econômica, sanitária e internacional

PESQUISA ▶ Consumidores temem inflação e mudam comportamentos
200 ANOS ▶ CNI realiza cinco seminários para refletir sobre o bicentenário da Independência
SUSTENTABILIDADE ▶ SENAI pesquisa reciclagem de baterias de carros elétricos

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

A Sondagem Industrial RS de março, divulgada pela Federação das In-
dústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), na terça-feira, mostra que 
produção e emprego estiveram em alta nas empresas gaúchas, enquanto 
a ociosidade diminuiu. Contudo, não foi possível ajustar os estoques, que 
continuaram sendo acumulados e se distanciaram ainda mais dos níveis 
planejados. Segundo o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, a falta 
ou o alto custo das matérias-primas permanece como o maior problema 
enfrentado no primeiro trimestre de 2022, apesar de menor na comparação 
com o trimestre anterior. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A MP 1.109/22, que autoriza o Poder Executivo federal a dispor em 
relação a adoção, por empregados e empregadores, de medidas traba-
lhistas alternativas e sobre o Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda, foi tema da reunião do Conselho de Relações do 
Trabalho (Contrab) da FIERGS, na terça-feira. Do Ministério do Trabalho 
e Previdência (MTP), participaram, por videoconferência, o secretário 
executivo, Bruno Dalcolmo; o secretário de Trabalho, Luis Felipe Batista de 
Oliveira; a secretária de Trabalho Adjunta, Tatiana Vasconcelos; e o diretor 
de Programa, Igor Lins da Rocha Lourenço. A MP 1.108/2022, que dispõe 
sobre o pagamento de auxílio-alimentação e traz novas regras sobre o 
teletrabalho ou trabalho remoto, também foi discutida entre os represen-
tantes do MTP e os industriais gaúchos durante a reunião, mediada pelo 
coordenador do Contrab, Guilherme Scozziero.

A equipe do MTP recebeu questionamentos e esclareceu dúvidas dos 
participantes em relação as duas MPs.

O painel Líderes que Inspiram marcou a aula inaugural do 3ª edição 
do Ciclo Online de Formação de Liderança, promovido pelo Conselho de 
Futuras Lideranças (Conlider) da FIERGS e Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), 
realizado terça-feira, na sede da entidade. O vice-prefeito de Porto Alegre, 
Ricardo Gomes; o CEO da Bionicook Foods, Fabio Rezler; e o diretor da rede 
de postos SIM, Diego Argenta,  falaram sobre liderança, desafios e gestão.

O curso visa a desenvolver, capacitar e atualizar líderes ou futuros líde-
res para que promovam um ambiente de negócio eficiente e sustentável. 
As aulas acontecem em encontros virtuais, às quartas-feiras, das 19h às 
21h30min, de abril a setembro.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Neste domingo (1º), 15 cidades terão a Corrida do Sesi – Correr Faz Bem, promovido 
com o Sesi-RS com apoio de parceiros em cada município. O objetivo é promover a prática 
de atividades físicas e incentivar 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 diretamente para a rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, integrante da 
Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS.

Em Bagé, Canoas, Erechim, Horizontina, Ibirubá, Montenegro, Nova Hartz, Novo Hamburgo 
e Portão ocorrerão provas sem caráter competitivo. Já nos municípios de Bento Gonçalves, 
Campo Bom, Guaíba, Lajeado, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul haverá premiação por categoria.  

Os inscritos receberão um kit com uma camiseta, uma squeeze e um sacobag exclusivos. 
Todos os participantes que completarem o percurso receberão uma medalha.  

O calendário da Corrida do Sesi seguirá nos seguintes municípios: Farroupilha (15/5); 
Panambi (19/6); Pelotas (10/7); Santa Rosa (10/7); Parobé (14/8); São Leopoldo (18/9); Rio 
Grande (25/9); Encantado (25/9); Canoas (9/10); Montenegro (16/10); Caxias do Sul (a definir); 
Canela (4/12) e Erechim (11/12).

REGIMES ESPECIAIS
Como se utilizar e se beneficiar de algum dos Regimes Aduaneiros Especiais será tema de debate em webinar em 5 de maio, das 9h às 11h30min, em 
uma promoção da FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS). Alguns dos temas a serem abordados:  Legislação dos Regimes, 
Admissão Temporária, Exportação Temporária, Entreposto Aduaneiro e Drawback Isenção. Informações: cinrs@fiergs.org.br, (51) 989-7037-69 ou pelo 
Linkedin Comércio Exterior FIERGS: www.linkedin.com/company/fiergs-ciergs/.

AGENDA

Edital Gaúcho de Inovação 
transforma ideia em projetos

Lançada campanha 
de Saúde Total

Senai e Asbem firmam parceria

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

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), por meio do 
Centro de Educação Profissional Gustavo Copé e do Instituto de Tecnologia 
em Calçado e Logística Industrial, formalizou na quinta-feira um Termo de 
Cooperação com a Associação do Bem Estar da Criança e do Adolescente 
(Asbem) para o desenvolvimento de cursos de Iniciação Profissional Básica 
para Indústria para os mais de 200 jovens da instituição. As capacitações serão 
desenvolvidas por meio do Ambiente Virtual do Senai-RS, com a finalização 
por workshop e visita às unidades do Senai de Novo Hamburgo. O projeto 
atende jovens em situação de vulnerabilidade matriculados na Asbem. 

Os cursos ofertados são Introdução aos Processos de Fabricação em 
Calçados, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico e Metrolo-
gia Aplicada à Fabricação Mecânica. A parceria ainda conta com apoio do 
Sindicato da Indústria do Calçado de Novo Hamburgo (SIC) e do Sindicato 
da Indústria de Máquinas Implementos Industriais e Agrícolas de Novo 
Hamburgo e Região (Sinmaq), que irão fomentar e divulgar as oportuni-
dades existentes no segmento para inserção futura destes jovens. Além 
disso, aqueles alunos que possuem idade acima de 18 anos irão compor 
banco de profissionais que serão indicados às empresas associadas.

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

Competitividade
O Sistema Indústria e a rede de apoio 
para superar a crise

SetoreS da indúStria
Conheça a indústria brasileira de produtos têxteis

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

O presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecno-
logia (Inmetro), Marcos Heleno Guerson, participou, na terça-feira, de uma 
reunião na sede da FIERGS. Ele esclareceu algumas questões e falou sobre 

INDÚSTRIA É DESENVOLVIMENTO

Ao se olhar as estatísticas da economia brasileira, sistematicamente 
divulgadas na nossa mídia, é preciso ir além dos números e perceber a 
dimensão da realidade industrial do País. 

Os produtos não surgem espontaneamente nas prateleiras dos su-
permercados, sites ou nas vitrines das lojas, pois obedecem a um longo 
processo, desde o recebimento das matérias-primas, passando pelo deno-
minado "chão de fábrica", até a entrega dos lotes já embalados no varejo. 

Somente depois, essa trajetória pode ser representada por números, 
assumindo a forma de gráficos e demais comparativos, incluindo a última 
etapa do ciclo: o volume de vendas. 

Há, portanto, uma imensa estrutura que nem sempre aparece. Convém 
salientar que, antes de tudo, há um empreendedor que colocou seus inves-
timentos no negócio e assumiu riscos que comprometem o seu patrimônio. 

O valor da indústria e de seus industriais, então, seria como um iceberg, 
pois o que se vê não passa de uma pequena parte de um gigantesco e 
complexo aparato que fica submerso. 

Já os analistas mais atentos, e com estudos de maior profundidade, 
saberão que os processos de desenvolvimento das nações são feitos por 
setores econômicos e seus respectivos segmentos de atividade. 

E, nesse exame detalhado, encontrarão um núcleo do qual emana a 
energia para que o conjunto avance em benefício das sociedades. Desde 
a metade do século XX, esse núcleo é o setor industrial. 

Os avanços da agricultura de precisão se devem às máquinas e aos 
implementos desenvolvidos nas fábricas, assim como também os fertilizan-
tes e engenharia genética são fruto de intensas pesquisas das indústrias. 

Já o comércio eletrônico foi viabilizado e vem crescendo com base nos 

itens de informática e seus softwares, criados e aprimorados continuamente, 
e, hoje, indispensáveis no e-commerce. 

Alcançar a mobilidade do consumidor também se tornou possível 
através de produtos inovadores como os telefones celulares e suas inú-
meras funcionalidades. 

E vale citar as vacinas, a exemplo das que foram pesquisadas contra 
a Covid-19, rapidamente lançadas pela indústria farmacêutica mundial. 
Portanto, a indústria é central em todos os processos de desenvolvimento. 

O Brasil, assim, precisa adotar políticas que levem a um verdadeiro "choque 
de industrialização", pois, a partir desse setor, conseguirá dispor de uma arqui-
tetura de desenvolvimento capaz de expandir as demais cadeias produtivas, 
já que desempenha uma função estratégica no contexto econômico e social. 

Em função de sua extensa cadeia de fornecedores, segundo cálculos 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), cada R$ 1,00 produzido pela 
indústria gera R$ 2,40 na economia nacional, comparativamente a R$ 1,66 
pela agricultura e R$ 1,49 a partir do comércio e serviços. 

Por tudo isso, defendemos uma política de Estado, estrutural, que apoie 
os industriais e as indústrias estabelecidas e que, ao mesmo tempo, olhe 
para o futuro. Vamos, então, enxergar a todo o iceberg, passando a agir 
de acordo com a sua real dimensão. 

Gilberto Porcello Petry
Presidente da FIERGS

Artigo publicado no Jornal do Comércio no dia 29 de abril de 2022

a atuação do órgão, vinculado à Secretaria Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, e a adoção 
de mecanismos destinados à melhoria da qualidade e da segurança 
de produtos e serviços. “O Sistema Metrológico precisa se transformar 
porque o mundo se transformou, e em mercados mais globais, a questão 
da qualidade se tornou central”, afirmou, ressaltando que produtos não 
conseguem acessar a Europa, por exemplo, se não forem certificados e 
não tiverem garantia.

Guerson destacou também a importância de o Inmetro trabalhar 
com uma forte rede de apoio, lembrando que no Brasil, cerca de 10% dos 
laboratórios acreditados pelo Instituto pertencem ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem industrial (Senai). “Essa é a missão e a visão do Inmetro, 
compartilhar infraestrutura de qualidade”, disse. A reunião foi acompanhada 
pelos coordenadores do Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis 
(Contec), Thômaz Nunnenkamp; e de Relações do Trabalho, Guilherme 
Scozziero Neto, além de outros líderes industriais. 
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A FIERGS, por meio da Gerência de Relações Internacionais e Co-
mércio Exterior lança uma ferramenta de Business Intelligence (BI). É o 
Panorama do Comércio Internacional Brasileiro, disponível gratuitamente 
no site da entidade e acessível pelo link https://www.bit.ly/BIFIERGS, 
reunindo dados oficiais e atualizados do Ministério da Economia e das 
declarações dos importadores e exportadores. A BI organiza um conjunto 
de visualizações simples e ricas em conteúdo, para facilitar o dia-a-dia 
de analistas de comércio exterior, executivos de empresas e associações, 
estudantes, jornalistas e do público em geral.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS, juntamente com o Sesi, Senai e IEL, agora tem uma sede no 
Instituto Caldeira, localizado no 4º Distrito, em Porto Alegre. Na quarta-
-feira foi realizada uma cerimônia para marcar a iniciativa que visa criar 
conexões da FIERGS, Sesi, Senai, IEL e indústrias com o ecossistema de 
inovação e desenvolver projetos tanto para desafios internos como das 
empresas. O Instituto Caldeira é um hub que fomenta a conexão do 
ecossistema de inovação

O evento contou com o palestrante Arthur Igreja (foto), dos TEDx no 
Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul. “As empresas que ainda 
não se deram conta da transformação digital precisam saber que hoje 
45% dos casais se formam por aplicativo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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