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Palestra de Hamilton Mourão trata dos desafios 
para o País e das reformas administrativa e fiscal

FIERGS lança cursos de qualificação profissional 
para pessoas desempregadas

Teatro do Sesi comemora 25 anos

Senai Lab abre espaço para crianças e jovens 
conhecerem o trabalho da indústria

Projeto da Escola Sesi é primeiro lugar no 
Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora

Indústria 4.0 é tema de debate em live

Docentes do Haiti recebem 
capacitação no RS

Farroupilha sedia a Corrida do Sesi
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Indústria 
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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

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, esteve na 
quinta-feira na sede da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande 
do Sul (Farsul). Recebido pelo presidente da Farsul, Gedeão Pereira, Mourão 
falou para a diretoria da entidade, dirigentes sindicais e convidados espe-
ciais, entre eles o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. Mourão 
apresentou palestra sobre o atual momento nacional, os principais desafios 
para o desenvolvimento do Brasil e as reformas administrativa e fiscal. 
Na pauta, estiveram também assuntos como meio ambiente, irrigação, 
logística e infraestrutura, além do papel do agronegócio na construção 
da relevância do Brasil no cenário internacional.

Na quarta-feira, também na Farsul, Gilberto Porcello Petry participou, 
ao lado de Gedeão Pereira e do presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos 
Bohn, de uma recepção ao comandante militar do Sul, general de Exército 
Valério Stumpf Trindade, e ao futuro comandante, general de Exército 
Fernando Jose Sant'Ana Soares e Silva. Stumpf passa o comando a Soa-
res, nesta sexta-feira, e segue para Brasília, onde assume como chefe de 
estado-maior do Exército.

As indústrias gaúchas poderão contar com novos profissionais qua-
lificados por meio de uma iniciativa de capacitação técnica e gratuita de 
pessoas desempregadas. O programa do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial do Rio Grande do Sul (Senai-RS), integrante do Sistema FIERGS, 
foi lançado na terça-feira, em parceria com os sindicatos industriais filiados 
à entidade. “O programa objetiva auxiliar diretamente a falta de recursos 
humanos capacitados para o setor”, afirmou o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello 
Petry, no evento de lançamento, que contou com a presença de presidentes 
e representantes de sindicatos industriais.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Teatro do Sesi comemora em 2022 os seus 25 anos de atuação. Inau-
gurado em 25 de maio de 1997, com apresentação da diva Bibi Ferreira, 
o espaço nasceu como contribuição da indústria para a cultura e, desde 
então, foi palco de manifestações artísticas das mais diferentes formas, 
recebendo personalidades do Brasil e do mundo, incluindo nomes que 
deixaram saudade, como Hebe Camargo, Paulo Gustavo, João Gilberto e 
Nelson Freire.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai está implantando em suas unidades o Senai Lab, um espaço 
maker que oportuniza aos alunos a experimentar e estimula a pensar 
de forma diferente. Idealizado pelo Departamento Nacional, o local tem 
ferramentas e tecnologias que facilitam a busca de soluções de proble-
mas como impressora 3D, braços robóticos e equipamentos que buscam 
estimular o raciocínio lógico. Por meio do novo espaço, crianças e jovens 
estão conhecendo um pouco mais do trabalho da indústria. “O Senai Lab 
oferece os primeiros contatos com tecnologias industriais, mostrando 
como é bacana trabalhar nesta área”, ressalta o diretor-regional do Senai-
-RS, Carlos Trein.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O projeto ‘Beep Factory – um dispositivo para aumentar a segurança 
das pessoas surdas ou com limitações auditivas na indústria’, dos ex-alunos 
Pedro Gentil, Victor Teixeira e Willian Botelho (formados em 2021), e orien-
tados pelos professores Joseane Pasqualli do Amaral, Hermeto Marques 
Vianna Filho e Isadora de Leon Torres, da Escola Sesi de Ensino Médio de 
Pelotas, ficou em primeiro lugar em nível nacional na 2ª edição do Prêmio 
Sebrae de Educação Empreendedora. A solenidade de premiação foi rea-
lizada dentro do Congresso BETT Educar 2022, considerado um dos mais 
importantes eventos de educação e inovação da América Latina, na tarde 
desta quinta-feira (12). O Sebrae, em parceria com o Ministério da Educa-
ção, reconheceu o trabalho de educadores que se destacaram na adoção 
de práticas e metodologias inovadoras de ensino do empreendedorismo 
para jovens e adolescentes. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai-RS está realizando a capacitação de 30 docentes do Haiti para 
atuarem em seu país de origem. Essa é mais uma etapa do Projeto de 
Apoio à Formação Profissional no Haiti, assinado em 2016, entre o Senai 
e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e que 
em fevereiro teve a vinda de 12 representantes do Instituto Nacional de 
Formação Profissional (INFP) daquele país. O Senai gaúcho é o responsável 
pela execução técnica e operacional do programa, que teve sua prorroga-
ção até junho de 2022 contemplando capacitações on-line e presenciais. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS promove no próximo dia 15 de maio a Corrida do Sesi em 
Farroupilha. O objetivo do evento, que terá largada às 9h da frente da 
unidade do Sesi (Rua Papa João XXIII, 700 - Bairro São Luís), 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$ 30,00 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

MONITORAMENTO OEA
A live sobre Monitoramento OEA - Operador Econômico Autorizado ocorre em 17 de maio, das 10h às 11h. O palestrante será o diretor trade OEA 
Becomex, Omar Rached. Inscrições em https://bit.ly/MonitoramentoOEA. Mais informações em cinrs@fiergs.org.br ou (51) 98970-3769. O OEA é um 
parceiro estratégico da Receita Federal que, após ter comprovado o cumprimento dos requisitos e critérios do Programa OEA, será certificado como 
um operador de baixo risco, confiável e com os benefícios oferecidos pela aduana brasileira.

LGPD
A FIERGS, por meio do IEL-RS e do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), promove o curso Entendendo a LGPD: aspectos legais e práticos.  
Será de 17 de maio a 15 de junho, terças e quintas-feiras, das 9h às 12h, com aulas virtuais. Informações: (51) 3347-8690, (51) 99273-8597 ou  
prepostos@ielrs.org.br.

FEIRAS INTERNACIONAIS
Cem por cento virtual, online e ao vivo, a capacitação Como se preparar para Feiras e Missões Internacionais - Tecnologias e Ambientes Virtuais, 
será realizada em 18 de maio, das 9h às 12h. Entre os temas a serem tratados estão Porque participar de uma feira internacional, A importância de 
ter uma visão e postura estratégica em uma feira internacional e Como identificar oportunidades de negócios e parcerias, entre outros. Inscrições:  
https://www.bit.ly/feirasemissoes. Mais informações em cinrs@fiergs.org.br ou (51) 989 70 37 69.

MULHERES NA EXPORTAÇÃO
A FIERGS promoverá, a partir de junho, de forma virtual, o projeto Mulheres na Exportação. Por isso, realiza na quarta-feira, 18 de maio, às 15h, um 
Seminário de Sensibilização, quando serão apresentados detalhes do projeto voltado para lideranças femininas e que terá a participação de empresárias 
exportadoras que compartilharão suas experiências. O webinar, na próxima semana, ocorrerá via Teams e as inscrições podem ser feitas no link  
https://bit.ly/SeminárioMulheresNaExportação.

PROCESSO DE IMPORTAÇÃO
A capacitação sobre Importação: fundamentos e prática será realizada pela FIERGS em 24 e 25 de maio, 100% online e ao vivo. Esta capacitação tem 
como objetivo proporcionar uma visão geral e prática do processo de importação e seus conceitos básicos com o objetivo de facilitar a compreensão das 
fases do processo, bem como, sua operacionalização. Será das 9h às 12h, e as inscrições podem ser realizadas em https://bit.ly/impo_fundamentos. 
Informações:  cinrs@fiergs.org.br ou (51) 989 70 37 69

AGENDA

Prorrogadas as inscrições para o 
Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria teve suas inscrições prorrogadas até 31 de maio 
para o segundo ciclo. 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. Nas duas edições anteriores, 57 projetos foram aprovados, 38 
estão em desenvolvimento, 19 foram encerrados e nove viraram produtos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

SetoreS da IndúStrIa

Conheça a indústria brasileira 
de construção de edifícios

Conheça a indústria brasileira 
de vestuário e acessórios
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Indústria 4.0 foi o tema da segunda live realizada pela FIERGS, na 
quinta-feira, dentro da programação do Impulsionando a Indústria 2022. 
Os palestrantes convidados foram a mestre em Engenharia de Produção 
com ênfase em Indústria 4.0, Jéssica de Assis Dornelles; o diretor da All-
cance Tecnologia, Ricardo Costa; e o sócio-diretor da Tecnotri Indústria de 
Plásticos, Maurício Scorteganha. O evento prossegue ao longo do mês de 
maio, com mais duas lives, nos dias 19 e 26, das 16h às 17h30min, respec-
tivamente com os temas Crédito e Exportação. A primeira live ocorreu em 
5 de maio, debatendo a Transformação Digital.

Inscrições podem ser realizadas em http://impulsionando.eventize.
com.br. A realização é do Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi), 
em parceria com o Centro Internacional de Negócios (CIN), Núcleo de Acesso 
ao Crédito (NAC) e Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) da FIERGS.
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