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Retomada da economia brasileira surpreende
Após sofrerem o impacto provocado pela pandemia da Covid-19
quando o Brasil ainda buscava recuperação da crise de 2015 e 2016, os
resultados da economia brasileira em 2022 surpreendem positivamente,
com o Produto Interno Bruto (PIB) do País subindo 1,2% no segundo trimestre do ano, na comparação com o primeiro, enquanto o crescimento
das principais nações do mundo sofre revisões para baixo. Associado a
outros dados, como o do emprego, também em evolução, o PIB é um dos
fatores que faz o otimismo do industrial crescer, conforme apontado pelo
Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS), divulgado
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS),
que atingiu 62,9 pontos em setembro, muito acima do patamar neutro
de 50 pontos.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS diz que decisão do Copom de manter
taxa de juros se explica pelo cenário interno
A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
de manter a taxa Selic em 13,75%, se explica, segundo a FIERGS, pelo fato
de o Brasil ter começado o aperto monetário muito antes dos demais
países, e as implicações dos juros elevados têm impactos defasados sobre
a economia.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Evento debate o cenário político, eleições e
desafios do Brasil
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, por
meio do Conselho de Articulação Parlamentar (Coap) e da Unidade de
Desenvolvimento Sindical (Unisind), realizou o evento “Coap Debates:
Contexto político, eleições e desafios do Brasil”. A palestra foi do cientista
político e professor do Insper, Fernando Schüler. O presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry, abriu o evento, que ocorreu em formato híbrido,
com participantes na sede da entidade e on-line.

Foto: Dudu Leal

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fábrica de aeronaves em Guaíba
A partir da assinatura da cessão onerosa do terreno no distrito industrial
de Guaíba, ocorrida no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, na quinta-feira,
entre o governo do Estado e a Aeromot, a empresa reserva a área pelo
período de 12 meses para realizar estudos técnicos de viabilidade de instalação de um centro tecnológico, a construção de uma pista de pouso e
uma planta industrial para a fabricação de aeronaves, peças e componentes.

Toda a operação poderá envolver até R$ 300 milhões em investimentos e
gerar 1,3 mil empregos.
A cerimônia de assinatura ocorreu entre o governador, Ranolfo Vieira
Júnior, o presidente da empresa, Guilherme Cunha, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, e contou com a presença do
vice-presidente da FIERGS, Gilberto Ribeiro.

Acordo de livre comércio Brasil-Chile pode
ampliar oportunidades para o Rio Grande do Sul
Um webinar sobre o acordo de livre comércio Brasil-Chile contou com a
participação do embaixador brasileiro naquele país, Paulo Roberto Soares
Pacheco. Ele tratou dos benefícios e facilitações do acordo, vigente desde
janeiro deste ano, para a relação comercial e as oportunidades às empresas
brasileiras no mercado chileno. A iniciativa, realizada na quinta-feira, foi do
governo do Estado do Rio Grande do Sul, com a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, em parceria com a embaixada do Brasil em Santiago, e teve apoio

da FIERGS, por meio do Conselho de Comércio Exterior (Concex).
O acordo será o primeiro a contemplar a possibilidade de compras
governamentais, o que pode ampliar os negócios para as empresas gaúchas. O coordenador do Concex, Aderbal Lima, destacou a importância
do mercado chileno para as exportações e para a indústria do RS, uma
vez que 96% do que o Estado vendeu para o país vizinho no ano passado,
foram de produtos manufaturados.

Razões que tornam a ESG
um tema relevante
para as indústrias
O fortalecimento do relacionamento com seus públicos é a principal
razão apontada por 44,4% das empresas brasileiras que incorporam os
critérios ESG, segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Para tratar deste tema que cada vez mais entra
na pauta do setor industrial, a FIERGS e o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS) realizaram o 1º Fórum ESG da
Indústria – os impactos no ambiente empresarial.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Segunda edição do Circulando traz
discussão sobre Economia Circular
A 2ª edição do Circulando – Conexões, Desafios e Oportunidades da
Economia Circular, ocorre na terça-feira (27), trazendo casos de sucesso e
profissionais para um debate sobre o tema, além de conectar e apresentar
desafios e oportunidades desta agenda. Será das 14h às 17h, de forma
presencial, na sede da FIERGS. A ampliação desta discussão é importante,
pois torna o tema mais próximo e de fácil compreensão para a indústria,
a fim de viabilizar projetos circulares de forma mais segura e confortável.
A primeira edição, realizada no ano passado, dentro da Mercopar, intitulada Circulando – A Relação Indústria e Economia Circular, esclareceu o tema

Economia Circular.Trata-se de um conceito que associa desenvolvimento econômico a um melhor uso de recursos naturais. Isso se dá a partir da utilização
de novos modelos de negócios e mecanismos para otimização dos processos
de fabricação, com menos demanda de matéria-prima virgem, além de desenvolver novos produtos com o uso de resíduos de processos já existentes.
A promoção é da FIERGS, por meio do Conselho de Meio Ambiente
(Codema) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). As inscrições são gratuitas e
as vagas, limitadas. Informações: codema@fiergs.org.br ou pelo telefone
O800 051 8555 (opção 3)

Mostra Sesi Com@Ciência receberá 20 mil pessoas
nos dias 5 e 6 de outubro em Porto Alegre

Foto: Dudu Leal

Mais de 20 mil pessoas entre estudantes e professores de todo o Estado são esperadas na quarta edição da Mostra Sesi Com@Ciência, evento
gratuito que ocorrerá no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre,
nos dias 5 e 6 de outubro. A Mostra, que destaca iniciativas educacionais
do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) nas áreas da ciência, inovação e
tecnologia, terá ainda dezenas de palestras, com nomes como o biólogo,
jornalista e escritor Mia Couto, o filósofo e educador colombiano Bernardo
Toro, e a fundadora da escola de pensamento digital Mastertech Camila
Achutti, que lidera iniciativa para a inclusão de mulheres na tecnologia.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Lançado selo que promove uso de energias renováveis

Foto: Divulgação Banrisul

Foi oficializada nesta semana a criação do Selo + energia sustentável,
que atesta o trabalho de empresas com faturamento anual de até R$ 4,8
milhões e que atuam no setor de energia solar. O selo é resultado da parceria
entre o Banrisul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RS) e
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS). A iniciativa vai
destacar até 30 negócios conhecidos como integradores, no segmento
fotovoltaico do Rio Grande do Sul.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Conecta Talks aborda
Setembro Amarelo dia 29
Na próxima quinta-feira (29) acontece o Sesi Conecta Talks, dentro da
programação do Setembro Amarelo com a psicóloga Erika Pallottino vai
falar sobre Encontre o seu farol: Retomando o caminho depois da perda,
às 18h30min . A campanha “Seja luz. Guie caminhos” do Sesi-RS é voltada
para as indústrias e para a sociedade. A intenção é chamar a atenção para
a importância de falar sobre suicídio, a fim de promover sua prevenção,
sendo o tema central da saúde mental.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Domingo tem Corrida em Encantado e Rio Grande
O Sesi-RS promove a Corrida do Sesi neste domingo (25 ) em Encantado
e Rio Grande. O objetivo dos eventos, que terá as distâncias de 3km e 6km
e 3km de caminhada, 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

A Semana Farroupilha foi marcada pela solidariedade. Mais de 38
toneladas de alimentos foram arrecadados nos dias 18 e 20 de setembro,
em três eventos ocorridos em Porto Alegre e São Leopoldo. Os alimentos
arrecadados representam 114 mil pratos de comida na mesa. No domingo (18), ocorreu o Jogo da Gurias Coloradas, quando foram doadas 27
toneladas de alimentos, no Beira-Rio, em Porto Alegre (foto). No mesmo
dia, aconteceu a Corrida do Sesi, na cidade de São Leopoldo, com mais
de mil participantes e doação superior a seis toneladas de alimentos. No
feriado de 20 de setembro, 4,8 toneladas de doações foram arrecadadas
no Feijoada com Samba, encontro produzido em parceria com o Me Leva
Festival, na FIERGS.
Encerrando uma semana de intensa mobilização, a torcida do Inter
tomou as arquibancadas do Beira-Rio na partida de ida da final do Brasileirão, contra o Corinthians. Ao todo, 36.330 pessoas bateram o recorde
de público em uma partida de futebol feminino no Brasil e ainda doaram
27 toneladas de alimentos nos pontos de arrecadação em frente ao Beira-Rio. As doações foram levadas em cinco caminhões até as instalações do
Banco de Alimentos de Porto Alegre.
O SesiI-RS promoveu, no dia 18, Corrida do Sesi em São Leopoldo. O
pagamento da inscrição foi em doações, gerando mais de seis toneladas. Já

Foto: Banco de Alimentos RS

Arrecadações na Semana Farroupilha garantem
mais de 100 mil refeições na mesa dos gaúchos

o feriado de 20 de setembro foi movimentado no Centro de Eventos da FIERGS.
O local recebeu a nova edição do Feijoada com Samba, encontro produzido em
parceria com o Me Leva Festival. O evento disponibilizou a opção de ingressos
de meia solidária, mediante doação de um quilo de alimento não perecível,
resultando em 4,8 toneladas de doações ao Banco de Alimentos.

AGE N DA

CURSO DE PREPOSTO
Ente 4 de outubro e 8 de dezembro ocorre a 3ª edição do Curso de Preposto, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho
(Contrab) e IEL-RS. As aulas serão virtuais, ao vivo e interativas, às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h, com vagas limitadas. Antes, em 29 de setembro,
ocorrerá a Aula Magna com o presidente do TRT4, Francisco Rossal de Araújo; e o vice-presidente, Ricardo Martins Costa. Informações: (51) 3347-8960,
992-7385-97 ou 0800 051 8555, email prepostos@ielrs.org.br.

TELETRABALHO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Diante das novas regras sobre o teletrabalho e auxílio-alimentação determinadas após a pandemia da Covid-19, a FIERGS, por meio do Conselho de
Relações do Trabalho (Contrab) e da Unidade de Desenvolvimeto Sindical (Unisind), realiza um evento presencial e gratuito abordando o tema. Será
em 30 de setembro, das 14h às 16h, no Salão de Convenções da FIERGS, com a presença dos advogados Benôni Rossi e Gustavo Juchem. Informações:
(51) 3347.8787 Ramal: 7536. Informações: eventos.contrab@fiergs.org.br, 0800 051 8555, opção 3 ou https://regrastrabalhistas.eventize.com.br/

LICITAÇÕES
Nova lei e licitações – o que muda para sua indústria? é o tema do evento virtual que ocorre em 5 de outubro, às 10h, via Microsoft Teams, com
trnamissão no canal da FIERGS no YouTube. Serão abordadas as principais mudanças com a Lei 14.133/2021, denominada Nova Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. Também apresentará dados sobre o mercado de licitações nacional e regional e as oportunidades para os industriais gaúchos.
Informações: (51) 3347-8680 ou conase@fiergs.org.br.

SEMINÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES
Evento consolidado promovido pela FIERGS, por meio do Conselho de Infraestrutura (Coinfra), em parceria com o IEL-RS, o Seminário de Telecomunicações
terá sua 16ª edição este ano no dia 8 de novembro, das 13h30min às 17h, com transmissão on-line. Estarão em debate os temas mais estratégicos
do segmento, reunindo especialistas, discutindo as principais tendências e perspectivas da infraestrutura necessária para a telecomunicação
e tratando sobre a Revolução Tecnológica do 5G - Benefícios e oportunidades para a indústria: 5G, Metaverso, IoT e Real Digital. Informações:
coinfra@fiergs.org.br, (51) 3347-8790 ou https://seminario-telecom.eventize.com.br/.
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▶ ALEXANDRE KOSSOY,
DO BANCO MUNDIAL
"Clima pode render
US$ 1,3 trilhão ao Brasil"
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I nternacional
Acordo entre Brasil e EUA facilitará operações
de comércio exterior

E conomia
Notícias e matérias especiais da CNI
estão mensalmente na revista on-line
Indústria Brasileira
CLIQUE NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Saúde, educação e emprego são prioridade
dos brasileiros para o próximo presidente
Uma década ao
lado das empresas
Conheça as principais contribuições dos
Institutos SENAI de Inovação e de Tecnologia
que ajudam a promover os negócios no país

INTERNACIONALIZAÇÃO ▶ Como a Rede CIN alavanca as indústrias brasileiras no exterior
ROBÓTICA ▶ Evento global é realizado pela primeira vez no Brasil, sob organização do SESI
INCLUSÃO ▶ Vânia Neves, da Vale, explica os objetivos do programa LÍDERNEGRA

E ducação
Educação inclusiva: mais pessoas com
deficiência buscam ensino técnico no SENAI

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:

CLIQUE AQUI
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