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Indústria define diretrizes para a próxima década

Confiança do empresário volta a subir no RS

Escola do Sesi de Pelotas beneficiará 360 alunos a partir de 2024

Docentes do Haiti recebem diploma do Senai

Alternativas para Redução do Custo 
da Energia Elétrica é tema de evento

Conecta Saúde: o mais completo evento online e gratuito
sobre saúde no trabalho do Brasil será realizado em agosto

Mostra Técnica apresenta projetos 
de alunos de manutenção automotiva 

Caminhão Cooperativo arrecadará doações 
para o Banco de Alimentos de Porto Alegre 

Para CNI, futuro governo deve priorizar política
industrial focada em inovação e sustentabilidade

Presidente da FIERGS e embaixador acertam realização
de missão empresarial ao Cazaquistão em outubro

Acúmulo de estoque diminui 
na indústria gaúcha
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▶ ROBSON BRAGA  
DE ANDRADE  
Precisamos trabalhar  
em todas as prioridades

▶ MICHEL TEMER  
Novos tempos 
exigem novas normas

edição especial

O que o Brasil precisa 
fazer para avançar no 
próximo mandato?  
CNI elabora 21 documentos temáticos endereçados 
aos presidenciáveis com medidas efetivas 
para promover o crescimento sustentável

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) reuniu mais de 1,5 mil 
empresários e representantes da indústria para discutir as bases do Mapa 
Estratégico da Indústria 2023-2033, durante o Encontro Nacional da In-
dústria (Enai), realizado nessa quinta-feira, em Brasília. De acordo com o 
presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, a ideia é definir as diretrizes 
de propostas das políticas públicas e das medidas necessárias para que o 
Brasil e suas empresas possam avançar, a partir da avaliação das tendên-
cias e das tecnologias que vão transformar os modelos de produção e de 
negócios na próxima década. A FIERGS participou do Enai com uma missão 
empresarial liderada pelo presidente Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS), 
divulgado na terça-feira pela FIERGS, após três meses praticamente está-
vel, subiu 1,3 ponto, para 57,4 em junho, maior patamar desde fevereiro 
deste ano, quando alcançou 58,1, e alta mais expressiva desde julho 
de 2021. “O quadro apontado pela pesquisa, sinalizador de tendências 
para o setor, mostra a indústria gaúcha ainda enfrentando dificuldades, 
mas sugere que a atividade deve ganhar força nos próximos meses”, 
diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, explicando que os 
empresários ajustaram os efeitos da fase mais aguda da crise de abaste-
cimento e da incerteza decorrente da guerra na Ucrânia, e se mostram 
mais confiantes na retomada da economia, bem como na melhora do 
ambiente dos negócios.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As obras de ampliação da escola de Ensino Médio do Serviço Social 
da Indústria (Sesi-RS) em Pelotas devem ser concluídas no final de 2023, 
beneficiando 360 alunos com atividades em tempo integral a partir de 
2024. O anúncio foi feito pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, durante a posse do industrial José Augusto Vaniel, que assumiu 
a presidência do Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel), substituindo 
Amadeu Fernandes. “Este ano traz uma série de fatores históricos que nos 
estimulam a continuar trabalhando por um Brasil justo e próspero. O País 
comemora o bicentenário da Independência. A FIERGS completa 85 anos 
de atividades. O Cipel chega aos 75 anos de trabalho. E os brasileiros estarão 
elegendo seus representantes na Presidência da República, Câmara Federal, 
Senado e governadores dos Estados”, disse ele. “A confluência da história 
nacional e das eleições gerais nos permite renovar as expectativas para 
que possamos ingressar, a partir de 2023, em um novo ciclo de retomada 
de crescimento”, afirmou.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) encerrou 
nesta sexta-feira a capacitação de 30 docentes do Haiti para atuarem em 
seu país de origem, com a diplomação na sede da Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). 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. “Este 
projeto sobreviveu a terremotos, maremotos, furacões e crises sociais. 
Esta manhã é de grande emoção, por isto”, lembrou o diretor-regional do 
Senai-RS, Carlos Trein. “Só se muda um país com educação. E vocês são 
sementes para esta mudança no seu país”, destacou. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

IMPORTAÇÃO PASSO A PASSO
Importação: o passo a passo, custos e formação de preço é a capacitação que será realizada em 6 e 7 de julho, das 14h às 17h30min. 
O evento será 100% on-line e ao vivo. Informações: cinrs@fiergs.org.br ou pelo Whatsapp corporativo (51) 989-7037-69. Inscrições:  
www.capacitacaoimportaca.eventize.com.br/inscricao.

COMÉRCIO EXTERIOR
A capacitação em Soluções Financeiras para o Comércio Exterior será realizada nos dias 12 e 13 de julho, das 9h às 12h, ao vivo por meio da plataforma 
Google Meet. Inscrições: https://bit.ly/Finance-Comex. Informações: (51) 8970-3769 ou cinrs@fiergs.org.br.

AGENDA

SuStentabilidade
Adesão de quatro instituições fortalece 
atuação do Instituto Amazônia+21

economia
As propostas da indústria para relações do 
trabalho, políticas de emprego, SST e previdência

Depois de dois anos em formato híbrido (2021) e somente on-line 
(2020), o Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis 
no Rio Grande do Sul acontece de forma presencial - e de volta à sede da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, que promove o 
evento por meio do seu Conselho de Infraestrutura (Coinfra). A sexta edição 
terá como temas principais a geração de energia, eficiência energética e 
redução do custo da energia elétrica, distribuídos em cinco painéis ao 
longo do dia 28 de julho.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os ambientes de trabalho estão se transformando e o campo da saúde 
busca cada vez mais compreender os desafios atuais e os impactos pós-
-pandemia, responsáveis por gerar novos hábitos e estilos de vida. Por 
acreditar que onde tem cuidado tem desenvolvimento, o Sesi-RS realiza 
mais uma edição do Sesi Conecta Saúde, com o objetivo de preparar 
empresas para a gestão adequada e avançada da saúde no trabalho, em 
âmbito integral.

Em sua segunda edição, nos dias 9 e 10 de agosto, além da transmis-
são ao vivo, o evento também será realizado em formato presencial para 
convidados, com palestras pela manhã e à tarde. O foco é compartilhar 
conhecimentos de especialistas sobre as novidades do mercado e da 
legislação, apresentando propostas e ideias para promover ambientes de 
trabalho mais saudáveis.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Neste sábado (2), o Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica pro-
move a 36ª Mostra Técnica dos trabalhos do curso técnico de Manutenção 
Automotiva. O evento, que é gratuito e aberto à comunidade, ocorre 
das 10h às 16h, no instituto (Travessão Solferino, 501, bairro Cruzeiro), 
e contará com projetos  dez elaborados por alunos do Curso de Manu-

tenção Automotiva do IST Mecatrônica, a partir da resolução coletiva de 
problemas apresentados por empresas do setor automotivo da região. 
As ideias vão desde a criação de uma central de informações do veículo e 
revitalização estética de um Kadett 1995 até a automatização de faróis e 
outras melhorias em diversos modelos.

Será realizada neste sábado (2), a ação “Caminhão Cooperativo”, 
pela Sicredi União Metropolitana RS. Os caminhões cooperativos farão 
carreatas nas principais ruas de Porto Alegre e outros oito municípios 
na Região Metropolitana arrecadando alimentos e agasalhos. Em Porto 
Alegre, as agências Carlos Gomes, Centro Histórico, Jardim Lindóia e São 
João beneficiarão o Banco de Alimentos. A Sicredi União Metropolitana RS 
realiza a parceria com o Banco de Alimentos desde 2021, quando foram 

arrecadadas 23 toneladas de alimentos.
A iniciativa integra as ações do “Dia C – Dia de Cooperar”.  Todas as 

agências de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, 
Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão, também atuam como pontos de coleta 
de 1º de junho a 1º de julho. Mais informações e as rotas dos caminhões 
podem ser conferidas em www.bit.ly/caminhaocooperativo.

A pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia acentuaram as conhecidas 
adversidades que o setor produtivo brasileiro enfrenta há anos. Agora, é o 
momento de voltar a atenção para as soluções que o Brasil tanto precisa 
para construir um futuro mais próspero, ambientalmente equilibrado 
e socialmente justo. Foi o que defendeu o presidente da Confederação 
Nacional da (CNI), Robson Braga de Andrade, na quarta-feira, em Brasília, 
durante a abertura do Diálogo da Indústria com os Pré-Candidatos à Presi-
dência da República, diante de mais de 1,2 mil empresários. Ele destacou a 
necessidade de uma política industrial moderna, pautada nos investimentos 
em inovação e tecnologia e na agenda do clima, para o país ter ganhos na 
produtividade e competir no mercado internacional. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O embaixador do Cazaquistão no Brasil, Bolat Nussupov, recebeu o 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, na quinta-feira, em Brasília. 
Nussupov e Petry acertaram a realização de uma missão empresarial brasi-
leira ao país, antiga república soviética, entre 6 e 13 de outubro. O objetivo 
é buscar oportunidades de negócios, especialmente na área de fertilizantes. 
A viagem incluirá uma visita à capital do país, Nur-Sultan, e à cidade de 
Almaty, um dos maiores centros industriais e agrícolas do país. O Brasil é 
o principal parceiro do Cazaquistão na América do Sul e, em maio, Bolat 
Nussopov participou do Primeiro Fórum Econômico Cazaquistão-Brasil no 
RS, realizado na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

No ano passado, o Cazaquistão exportou apenas US$ 140 milhões 
ao Brasil, e importou bem menos, pouco mais de US$ 12 milhões. Desse 
total que o Cazaquistão comprou do Brasil, apenas US$ 2 milhões tiveram 
origem no Rio Grande do Sul. 

A Sondagem Industrial, pesquisa divulgada pela Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande do Sul, na quarta-feira, trouxe como respostas 
positivas, em maio, o 23º aumento consecutivo do emprego, o ajuste parcial 
dos estoques e o maior otimismo para a demanda. Em contrapartida, a 
intenção de investir foi o destaque negativo. Embora tenha permanecido 
acima dos 50 pontos, revelando empresas ainda dispostas a manter seus 
investimentos, esse desejo caiu. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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