
Nº 23
Ano XXVII

10 de junho de 2022

www.fiergs.org.br

S . E . M . A . N . A

Encontro de negócios virtual para 
empresas lideradas por mulheres

FIERGS, Sesi-RS e Senai-RS 
economizam R$ 3,3 milhões 
com energia limpa

Sesi-RS construirá escola de Ensino Médio 
para 525 alunos em Caxias do Sul

Pesquisa da FIERGS mostra prejuízos para a indústria 
provocados pela elevação de custos nos insumos

Cursos de qualificação profissional para pessoas 
desempregadas já estão em andamento

Instituto Senai de Bento Gonçalves 
vence o Grand Prix de Inovação

Comenda

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
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 66  

maio 22
▶ GILBERTO PERALTA  
A urgência da  
qualificação profissional

Os rumos da  
qualificação  
profissional  
na indústria

Saiba em que setores e profissões 
surgirão as novas demandas até 2025, 
segundo o Mapa do Trabalho Industrial

BIG DATA ▶ Observatório Nacional da Indústria apoiará decisões estratégicas
SONDAGEM 4.0 ▶ 69% das indústrias brasileiras fazem uso de tecnologias digitais
SESI ▶ Programa em mais de 400 escolas estimula nova geração de cientistas

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Com o objetivo de ampliar a internacionalização de empresas brasileiras 
lideradas ou geridas por mulheres, será realizado um encontro virtual de 
negócios multissetorial com o tema Mulheres na Exportação – Networking, 
Visibilidade e Conexões com o Mercado Internacional, entre 11 e 15 de 
julho. A promoção é da FIERGS, por meio do Centro Internacional de 
Negócios (CIN-RS).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS foi a primeira federação a entrar na modalidade de con-
tratação e uso de energia limpa, virando referência e economizando, 
juntamente com cinco unidades do Senai e nove do Sesi, R$ 3,3 milhões 
desde 2018. O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-RS) receberam o Certificado de Energia 
Renovável 2021. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em reunião do Conselho Consultivo do Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RS) de Caxias do Sul nesta sexta-feira (10), o superintendente regional 
da instituição, Juliano Colombo, detalhou a construção de uma escola de 
Ensino Médio na cidade. O investimento atende a demanda da comuni-
dade e representa o compromisso de contribuir para a qualificação da 
força de trabalho local e para o desenvolvimento econômico da região. 
Participaram do encontro integrantes do Conselho Consultivo do Sesi-RS, 
composto por representantes do setor industrial, e presidido por Sandro 
Treintin, além de autoridades da região. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Mais de 95% das indústrias gaúchas – empresas de transformação 
e de construção – registraram aumento de custos com matéria-prima e 
insumos produzidos no País. O crescimento surpreendeu e superou as 
expectativas de 76,8% das consultadas pela pesquisa Sondagem Industrial 
Especial RS – Dificuldades do mercado de insumos e matérias-primas e 
impactos da guerra, divulgada na terça-feira pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). No mercado internacional não foi 
diferente e os preços majorados atingiram 88,5% das empresas, superando 
as expectativas em 60% delas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O programa lançado pela FIERGS, por meio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-RS), para capacitação técnica e gratuita de 
pessoas desempregadas, em parceria com Sindicatos Industriais filiados 
à entidade, já está em andamento. No Vale dos Sinos, uma articulação 
entre o Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Industriais 
e Agrícolas de Novo Hamburgo e Região (SinMaqSinos), Sindicato da 
Indústria do Calçado de Novo Hamburgo, Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria de Materiais Plástico e Resina de Novo Hamburgo e Sindicato 
das Indústrias da  Construção e do Mobiliário  de Novo Hamburgo  está 
possibilitando a capacitação de 217 pessoas em cursos como Mecânico 
de Usinagem, Ajustador Mecânico, Operador de Máquinas de Costurar e 
Cortar Calçados, Operador de Injetoras para Termoplásticos, Pedreiro de 
Alvenaria, entre outros.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-
-RS), o Grand Prix Senai de Inovação conheceu seus vencedores nesta 
terça (7), dentro do Salão de Convenções da FIERGS. O Instituto Senai de 
Tecnologia em Madeira e Mobiliário, de Bento Gonçalves, conquistou a 
primeira colocação, a unidade de Veranópolis ficou em segundo lugar e 
a equipe de Guaporé obteve a medalha de bronze. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O superintendente geral da FIERGS, Carlo Heitor Zuanazzi, e o diretor 
regional do Senai-RS, Carlos Trein, receberam, na quarta-feira, a Comen-
da do 20º Batalhão de Polícia Militar em reconhecimento institucional 
pela colaboração ao batalhão. A comenda, de acordo com a portaria 
576/2014 da Brigada Militar, visa reconhecer o trabalho do público em 
geral, militares, civis e pessoas jurídicas que tenham contribuído para 
o desenvolvimento e para a imagem do 20º Batalhão de Polícia Militar, 
que completa 24 anos. 

REGIME ADUANEIRO
O Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital - Recof-Sped permite 
a empresa beneficiária importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos federais (e, em alguns casos, estaduais), 
mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização de produtos destinados à exportação ou ao mercado interno. Para esclarecer 
melhor sobre o tema, a FIERGS realiza uma live gratuita em 22 de junho, das 10h às 11h30min.  Inscrições: https://bit.ly/recof_sped. Informações:  
cinrs@fiergs.org.br ou WhatsApp (51) 98970-3769.

LOGÍSTICA ITERNACIONAL
A capacitação Logística Internacional para Exportação: modais e formato de envio será realizada em 22 e 23 de junho, das 9h às 12h. O principal objetivo 
é apresentar os principais fatores que compõem o custo e o nível de serviço na logística internacional, identificando seus conceitos básicos. O curso 
será transmitido ao vivo por videoconferência, por meio da ferramenta Teams, com interação entre os participantes e o instrutor Guilherme Bergmann, 
em tempo real. Inscrições: https://bit.ly/logistica_internacional. Informações: (51) 989-7037-69 ou cin@fiergs.org.br.

AGENDA

SetoreS da IndúStrIa

Conheça a indústria brasileira 
de extração de petróleo e gás-natural

InStItucIonal
Brazilian Arbitration Day debate 
os rumos da arbitragem no Brasil

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al
Fo

to
: D

ud
u 

Le
al

mailto:unicom%40fiergs.org.br?subject=Contato%20com%20Unicom
http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
https://www.youtube.com/tvfiergs
https://www.fiergs.org.br/semana-fiergs
https://jornalismo.portaldaindustria.com.br/cni/revista_industria/revista-industria-brasileira-05-2022/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/nova-lei-do-gas-e-uma-das-grandes-apostas-para-a-retomada-da-economia-avalia-cni/
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https://www.fiergs.org.br/noticia/sesi-rs-construira-escola-de-ensino-medio-para-525-alunos-em-caxias-do-sul
https://www.fiergs.org.br/noticia/pesquisa-da-fiergs-mostra-prejuizos-para-industria-provocados-pela-elevacao-de-custos-nos
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