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Embaixador do Cazaquistão vê RS como parceiro importante 
para reforçar as relações comerciais com o Brasil

FIERGS anuncia investimento 
de R$ 300 milhões em 
educação no Rio Grande do Sul

Missão prospectiva da FIERGS começa atividades a 
partir de segunda-feira na Alemanha e Países Baixos

Indústria solicita prazo de retorno do ICMS 
para o período de origem

Relatório da Comissão Especial da Indústria é finalizado

Rio Grande do Sul precisa qualificar 758 mil trabalhadores 
em ocupações industriais até 2025

Exportação foi tema da última live do Impulsionando a Indústria

Aluna do Senai-RS será uma das representantes 
do Brasil no campeonato mundial da Adobe 
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Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 7  nº 65  

abril 22

▶ 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 embaixador do Cazaquistão no Brasil, Bolat Nussopov, anunciou 
na segunda-feira, no Primeiro Fórum Econômico Cazaquistão-Brasil no 
RS, realizado na FIERGS, que o país asiático de 19 milhões de habitantes 
deseja aumentar o intercâmbio comercial com o Brasil, e que essa coope-
ração passa pela importante contribuição da indústria gaúcha. As áreas 
prioritárias para o governo cazaque são a mineração e manufatura, bem 
como a agroindústria.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por 
meio do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), anunciou, na quarta-feira, Dia da 
Indústria, um investimento de R$ 300 milhões na educação gaúcha. Trata-se 
do Programa A Indústria Pela Educação, que contempla a maior aplicação na 
área educacional feita pelo Sesi-RS em seus 75 anos de história no Estado, com 
recursos originários das contribuições das indústrias.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em reunião realizada na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Sefaz), na quarta-feira, representantes da FIERGS, por meio do 
Conselho Técnico de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec), e de 
Sindicatos Industriais do Estado entregaram ao subsecretário da pasta, 
Ricardo Pereira Neves, um documento solicitando o retorno do prazo de 
pagamento de ICMS da indústria do dia 12 para o dia 21 do mês subse-
quente ao fato gerador.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A aluna Manoela Cunha Campos, do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai-RS) representará o Brasil 
no campeonato mundial Adobe Certified Associate (ACA). O anúncio foi 
feito na segunda-feira, e Manoela conquistou o segundo lugar em uma 
seletiva nacional que teve cerca de 400 competidores desde o seu início. 
O vencedor foi Eduardo Corrêa Spraesser, da Escola Superior de Adminis-
tração Marketing e Comunicação (ESAMC). Ambos viajarão para a etapa 
mundial, que será realizada de 24 a 27 de junho, no estado da Califórnia, 
nos Estados Unidos. Manoela contou com orientação da professora Karine 
de Oliveira Collioni.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

EDITAL GAÚCHO
O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria tem suas inscrições para o segundo ciclo encerrando na terça-feira, 31 de maio. As inscrições podem ser 
feitas pelo site: www.egii.com.br. O edital disponibiliza recursos entre R$ 200 mil e R$ 600 mil por projeto, nas linhas de Agritech, Bioeconomia, Cidades 
Inteligentes, Design para Produto, Economia Circular, Edutech, Energias Renováveis, Indústria 4.0, Materiais Avançados, Nanotecnologia, Sistemas de 
Energia, Tecnologias Aplicadas a Saúde Hospitalar e Saúde Mental no Ambiente de Trabalho (Sesi).

GRAND PRIX SENAI
O Grand Prix Senai de Educação Profissional ocorre em 7 de junho, das 9h30min às 17h30min, na FIERGS. Trata-se de uma corrida de inovação aberta 
em que equipes multidisciplinares do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, chamadas de escuderias, criam, desenvolvem e prototipam soluções 
inovadoras para desafios reais das indústrias e da sociedade. O evento integra as ações do Programa "Saga Senai de Educação Profissional".

AGENDA

SetoreS da IndúStrIa

Conheça a indústria brasileira 
de extração de carvão mineral

Conheça a indústria brasileira de 
atividades de apoio à extração de minerais
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Até 2025, o Rio Grande do Sul precisará qualificar 758 mil pessoas em 
ocupações industriais, sendo 149 mil em formação inicial – para repor ina-
tivos e preencher novas vagas – e 609 mil em formação continuada, para 
trabalhadores que devem se atualizar. Isso significa que, da necessidade 
de formação nos próximos quatro anos, 80% serão em aperfeiçoamento. 
As ocupações industriais são aquelas que requerem conhecimentos tipi-
camente relacionados à produção industrial, mas estão presentes também 
em outros setores da economia. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Exportação – Planejando a Internacionalização dos Pequenos e 
Médios Negócios foi o tema da última live do Impulsionando a Indús-
tria Gaúcha de 2022, realizada na quinta-feira, tendo como convidada 
a economista, executiva de negócios internacionais e instrutora de 
cursos de comércio exterior da FIERGS, Gilda Zimmer. Ela apresentou o 
case Lyoh – temperos liofilizados. Ao longo do mês de maio, ocorreram 
quatro lives, as demais tiveram como temas Transformação Digital, 
Indústria 4.0 e Crédito.

A promoção do Impulsionando a Indústria foi da FIERGS, por meio do 
Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi) e do Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL-RS), com apoio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS).

A Feira de Hannover está de volta em 2022 com as atividades presenciais, 
entre 30 de maio e 2 de junho. Para participar daquela que é a principal 
vitrine de tecnologia industrial do mundo, a Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Centro Internacional de Negó-
cios, promove entre 28 de maio e 4 de junho uma missão prospectiva com 
mais de 90 integrantes de todo o Brasil. Além da feira na Alemanha, parte 
da delegação irá também aos Países Baixos, onde fará visitas técnicas a 
indústrias e parques eólicos off-shore para tratar de energias renováveis. 
Haverá encontros estratégicos com autoridades do governo e empresas 
holandesas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O relatório final da Comissão Especial da Indústria (CEI-RS) da Assembleia 
Legislativa foi entregue ao presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, na 
quarta-feira, pelo presidente da Comissão, deputado Dalciso Oliveira. Elaborado 
pelo relator, deputado Beto Fantinel, o documento foi norteado pelos cinco 
eixos da Plataforma de Compromissos para um Brasil Industrial, proposta pela 

FIERGS para melhorar a competitividade da economia brasileira e gaúcha. 
As demandas específicas sobre cada um destes itens foram recebidas 
durante os oito encontros regionais realizados pela Comissão, e entre as 
prioridades identificadas estiveram a falta de qualificação profissional 
como um dos principais problemas apontados. A sugestão é de que se-
jam estudadas novas metodologias de ensino para oferecer no sistema 
público de educação como projetos pilotos, com formatos mais modernos 
e atuais de capacitação, que leve em consideração as vocações regionais 
do Rio Grande do Sul.

Essa semana, a FIERGS, por meio do Sesi-RS, apresentou o Programa A 
Indústria Pela Educação, que contempla R$ 300 milhões, a maior aplicação 
na área educacional feita pelo Sesi-RS em seus 75 anos de história no Esta-
do, com recursos originários das contribuições das indústrias. Seis escolas 
de Ensino Médio em tempo integral serão construídas no RS. Ao mesmo 
tempo, junto com o Senai-RS e sindicatos industriais, a FIERGS lança um 
programa de capacitação técnica gratuita de pessoas desempregadas.  
Serão mais de 1,5 mil vagas em cursos de qualificação no Estado. O relatório 
aprovado enfatiza também a necessidade de formulação de uma política 
industrial para o Estado, unificada e permanente, a partir dos dados obtidos.Fo
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SuStentabIlIdade
CNI lança chamada para projetos que 
reduzam gasto com energia na indústria
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