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Feira Sial Paris indica que indústria de alimentos 
se adapta à mudança de comportamento do consumidor
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Embaixador vê momento favorável para 
investimentos da Coreia em países do Mercosul

Espaço FIERGS apresenta 
inovações na Mercopar

Alunos da Escola Sesi de Ensino Médio Heitor José Müller 
conquistam medalha de ouro na Jornada de Foguetes 

Cases e soluções digitais são
destaques na Jornada 4.0

Bancos Sociais entregam Medalha de Honra ao Mérito 
ao diretor da cooperativa Santa Clara

Argentina propõe maior integração
regional com o Brasil

Comitiva da FIERGS realiza visitas técnicas em Paris

Célula conceito da Indústria 4.0 
faz demonstração de inspeção de última geração

IEL-RS lança programa para conectar startups e indústria

Os desafios para as cadeias de suprimentos na gestão logística

Banco de Alimentos e Sindipan atuam em 
parceria no combate ao desperdício e à fome

Lançada nova edição do Edital Gaúcho de Inovação para Indústria

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

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

LIVE DRAWBACK
A live Análise sobre os benefícios do Drawback para as empresas do Simples Nacional ocorre em 25 de outubro, às 10h.O evento, on-line e gratuito, 
fará análise da ampliação dos benefícios do Drawback, em especial para as empresas do simples nacional e produtoras de bens de capital de longo 
ciclo de fabricação (modalidade: isenção, até 5 anos), conforme nova portaria conjunta SECINT/RFB Nº 76, de 09/09/2022 – DOU de 13/09/2022, já em 
vigor. Informações: cinrs@fiergs.org.br. Fone: (51) 3347-8675 e WhatsApp: (51) 98970-3769

SEGURANÇA E SAÚDE
O 4º Seminário de Segurança e Saúde no Trabalho ocorre em 27 de outubro, das 14h às 17h30min, de forma presencial, na sede da FIERGS, em Porto 
Alegre (Av. Assis Brasil, 8787). Informações: 0800 051 8555, opção 3 ou eventos.contrab@fiergs.org.br. O objetivo é o de atualização profissional sobre 
o tema para melhorar as condições dos ambientes de trabalho, bem como contribuir para o desenvolvimento da cultura da Prevenção de Acidentes e 
Doenças nas empresas. A promoção é da FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), e as inscrições são gratuitas.

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/

AGENDA

Pequenas emPresas
Empresas aprimoram cadeias produtivas 
com SENAI antes de exportar

Infraestrutura
38% das indústrias mudariam operação 
de rodovia para outro modal

Inovação e tecnologIa
A evolução dos dados: CNI apresenta 
Observatório Nacional da Indústria

A edição de 2022 da Feira Sial Paris termina com a expectativa de que as 
mudanças de comportamento de um consumidor mais atento irão influenciar 
cada vez mais a maneira como a indústria produz. Foram cinco dias, entre 15 
e 19 de outubro, nos quais o principal evento do setor de alimentos da Euro-
pa, que recebeu 300 mil visitantes e mais de 7 mil expositores de 119 países, 
apresentou as inovações e as tendências para o mercado global de alimentos. 
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), liderada 
pelo presidente Gilberto Porcello Petry, em parceria com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS), levou mais de 50 gaúchos 
para participar do evento. “Embora a feira seja da área de alimentos, percebe-
-se projeção de mudanças de comportamentos que se aplicam também em 
outras áreas industriais e nas relações humanas, do trabalho e do consumo”, 
avalia Gilberto Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) de 
outubro, divulgado pela FIERGS, caiu 3,7 pontos, para 59,2, em relação a 
setembro. Apesar de todos os componentes do ICEI-RS terem recuado, se 
mantiveram nas faixas positivas, acima dos 50 pontos, ainda indicando 
otimismo. Mas essa queda reflete uma diminuição nas expectativas dos 
empresários para os próximos seis meses, sobretudo, com relação à econo-
mia brasileira. Foi a retração mais intensa desde março de 2021 (-8,7 pontos 
na ocasião), repetindo a de setembro de 2021, sendo que a confiança não 
caía desde março de 2022. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As integrações industrial, financeira, energética, no agronegócio e educa-
cional, entre outras áreas, foram defendidas pelo embaixador da Argentina no 
Brasil, Daniel Scioli, em encontro da comitiva da cidade de Avellaneda com 
empresários gaúchos, na FIERGS. Participaram industriais e representantes de 
empresas dos dois países, assim como o prefeito da cidade argentina, Alejo 
Chornobrof, e o cônsul geral em Porto Alegre, Jorge Perren. Scioli reforçou 
que, diante do novo contexto internacional, a crise da globalização requer 
fortalecer a regionalização, e é nesse cenário que se incluem as duas principais 
nações sul-americanas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma unidade do supermercado Monoprix, do grupo Casino, no bairro 
Montmartre, com 5 mil metros quadrados e dois andares, recebeu a visita 
da comitiva gaúcha liderada pelo presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry. A loja do Monoprix é uma 
das três maiores na capital francesa. Dentro deste espaço, além de produtos à 
venda em supermercados, são encontrados também opções de bazar, como 
roupas e objetos de decoração, medicamentos e até uma cabine na qual é 
possível realizar teleconsulta com médicos. As compras podem ser realizadas 
presencialmente ou pela internet, e as de menor volume são entregues de 
bicicleta na residência do cliente.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Espaço criado para demonstrar na prática a aplicabilidade de algumas 
das mais modernas e inovadoras tecnologias e ferramentas do setor, a Célula 
Conceito da Indústria 4.0 da Mercopar deste ano dá atenção especial a um dos 
processos fabris mais importantes de uma linha de montagem - a inspeção de 
qualidade. Desenvolvida para a Master Sistemas Automotivos, controlada das 
Empresas Randon, a estrutura de 2 metros quadrados que simula uma estação 
de trabalho faz demonstrações que têm como base a utilização de sistemas 
integrados de Internet das Coisas (do inglês, Internet of Things), realidade 
aumentada, sistema de visão e robótica colaborativa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), ligado à FIERGS, em parceria com Sesi-RS e 
Senai-RS, lançou durante a Mercopar o programa IEL LAB, que tem como objetivo 
conectar startups e indústrias através da aceleração de projetos inovadores, da 
educação para novos modelos de negócios e da inserção no ecossistema de 
inovação.  Informações pelo site https://www.ielrs.org.br/inovacao/iel-lab

E-mail: inovacaors@ielrs.org.br

WhatsApp | (51) 9 9561-8005

Central de Relacionamento | 0800 051 8555
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Um software para precificação instantânea de peças customizadas para a 
indústria é uma das novidades apresentadas no Espaço Integrado FIERGS na 
Mercopar, realizada em Caxias do Sul. A maior feira de indústria e inovação da 
América Latina, promoção da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do 
Sul (Sebrae RS), terminou nesta sexta-feira, recebendo 512 expositores – 47,5% 
a mais do que em 2021. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O palco do Espaço Futuro da Mercopar reuniu na tarde de quarta-feira (19) 
especialistas e representantes de empresas e entidades que são referência 
em projetos inovadores e soluções digitais para a indústria. Em sua quinta 
edição, com o tema “Da tecnologia à competitividade”, a Jornada abordou os 
temas de maior relevância para o futuro da indústria 4.0, como Manufatura 
Aditiva (impressão 3D), Big Data - Mineração de Dados, Analytics, Internet 
das Coisas, Inteligência Artificial, Integração de Sistemas, Robótica Avançada, 
Manufatura Digital,Computação em Nuvem, Segurança Digital, Sistemas de 
Simulação, entre outras.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O diretor da cooperativa Santa Clara e vice-presidente regional do CIERGS, 
Alexandre Guerra, recebeu do diretor Superintendente da Fundação Gaúcha 
dos Bancos Sociais (FGBS), Paulo Renê Bernhard, a Medalha de Honra ao Mérito 
dos Bancos Sociais. A cooperativa, uma das mantenedoras da FGBS, expõe em 
suas caixas de leite informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Banco de 
Alimentos, incentivando os consumidores a doarem para a entidade. Guerra 
visitou as instalações da Fundação na terça-feira.

O Banco de Alimentos é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip), que atua como um gerenciador de desperdícios administrando 
três operações: coleta, armazenamento e distribuição qualificada de alimentos 
para entidades beneficentes. Atualmente, existem 25 Bancos de Alimentos 
no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, integrantes da Rede de Bancos 
de Alimentos RS. Atendem mais de mil entidades, distribuindo cerca de 400 
toneladas de alimentos todos os meses.
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O Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria e de Massas 
Alimentícias e Biscoitos do Rio Grande do Sul (Sindipan) e suas empresas 
associadas participaram de reunião com a diretoria e equipe de nutrição e 
saúde do Banco de Alimentos, para tratar do Decreto Nº 56.663, de 19 de 
setembro de 2022. Ele regulamenta a Lei nº 15.390, de 3 de dezembro de 
2019, que dispõe sobre a doação e a reutilização de gêneros alimentícios 
e excedentes de alimentos no Estado do Rio Grande do Sul.

O Projeto Piloto visa a aproveitar alimentos dentro do prazo de validade, 
alimentos que apresentam condições higiênico-sanitárias e nutricionais 

e embalados e rotulados, em perfeitas condições de consumo humano, 
conforme especificado pela Lei, beneficiando ONGs e entidades próximas 
aos associados do Sindipan. A equipe do Banco de Alimentos apresentou 
a Cartilha de Doação de Excedentes, abordando a Lei, temperatura, pro-
cessos, embalagens, logística, entre outros tópicos. 

No dia 16 de agosto de 2022, o presidente do Sindipan, Arildo Bennech 
de Oliveira, e o presidente da Rede de Bancos de Alimentos RS, Paulo Renê 
Bernhard, firmaram o compromisso de atuar no combate ao desperdício 
e a fome, durante evento de posse do presidente do Sindipan.

A Coreia do Sul vê o Mercosul como um parceiro fundamental para as suas 
relações comerciais, enfatizou o embaixador do país asiático no Brasil, Lim Ki-
-mo, em sua visita à FIERGS. Lim foi recebido pelo vice-presidente do CIERGS, 
José Agnelo Seger, nessa sexta-feira. “É um grande momento para empresas 
coreanas investirem”, disse ele, lembrando da HT Micron, com sede na Unisinos, 
em São Leopoldo, empresa brasileira de semicondutores criada por meio de 
joint venture com a sul-coreana Hana Micron.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os alunos Felipe Tonelo de Pierri, Ellen Flores Santos da Silva e Lucas Kauan 
de Azevedo da Escola Sesi de Ensino Médio Heitor José Müller conquistaram 
a medalha de ouro na Jornada de Foguetes, na Mostra Brasileira de Foguetes 
(MOBFOG), iniciativa promovida pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e As-
tronáutica, com apoio da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). De 17 
a 20 de outubro, os estudantes fizeram uma imersão no mundo da aeronáutica, 
com oficinas e aulas sobre construção de foguetes.  O grupo, orientado pelos 
professores Camila Fernandes Cardozo, João Henrique Figueredo de Oliveira 
e Carlos Diego Walber, criou um foguete de garrafa pet, que ganhou 155 me-
tros de distância, tendo vinagre e bicarbonato de sódio como combustível. 
A participação dos alunos na MOBFOG aconteceu no começo do ano, como 
atividade curricular de Ciências da Natureza. A boa colocação possibilitou a 
participação no evento em outubro.

CLIQUE AQUI       E  LEIA MAIS SOBRE A SIAL PARIS 2022

CLIQUE AQUI       E  LEIA MAIS SOBRE A MERCOPAR 2022

Foi lançada nesta terça-feira (18) durante a Mercopar, em Caxias do Sul, a quarta edição do 
Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, 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, Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvi-
mento em Empresas Inovadoras (Anpei). O fomento, já com inscrições abertas, busca promover 
o desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria gaúcha. Nesta edição, o edital será 
dividido em chamadas. As primeiras são Transformação Industrial e Saúde Mental. Haverá outras 
ao longo do ano. As empresas devem submeter sua ideia no endereço www.egii.com.br até 20 
de janeiro. A divulgação do primeiro ciclo com as ideias aprovadas será feita em 27 de janeiro.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Primeiro evento no Rio Grande do Sul com foco nos desafios das cadeias 
de suprimentos para garantia do abastecimento e na gestão logística nos 
diferentes modais, Logística e Cadeias Globais 2022 foi realizado dentro da 
Mercopar 2022, na quinta-feira. Especialistas debateram as estratégias de 
importantes empresas do setor automotivo do Rio Grande do Sul e discutiram 
com os representantes dos principais modais, marítimo, aéreo e rodoviário, 
como a gestão logística pode contribuir para a competitividade das empresas.

Foram dois painéis: “Os desafios da Cadeia de Suprimentos”, com Oscar 
Tieppo Junior, coordenador de compras da Marcopolo; Marcos Bertin, gerente 
de compras corporativas e logística integrada da Randon, e Luís Carlos Sacco, 
diretor geral na Valeo Climatização Veículos Comerciais.

No segundo painel, “Gestão de Transporte nos Diferentes Modais”, o 
debate foi entre Valério Menescal, diretor de operações da Fraport, Rodrigo 
Velho, gerente comercial da Wilson Sons na Tecon Rio Grande, e Celson 
Pellenz, CEO da Irapuru Transportes.

Ao final, ocorreu um debate que buscou apresentar soluções para garantir 
o abastecimento diante das adversidades em um mundo cada vez mais de-
safiador. A promoção foi da FIERGS, por meio do Conselho de Infraestrutura 
(Coinfra), e do Sebrae-RS.

SEMINÁRIO DE ENERGIA
Economia de baixo carbono e futuro sustentável foram temas de evento 

inédito durante a Mercopar. “Guardadas as suas proporções e peculiaridades, o 
mercado livre de energia tem muitas semelhanças com o mercado financeiro 
por sua variabilidade”. Essa foi uma das muitas provocações feitas durante o I 
Seminário de Energia da Mercopar. A fala do diretor de engenharia e finanças 
da Noale Energia, Wolfgang Rowell Júnior, foi um dos destaques da temática 
“A Transformação da matriz energética e a contribuição da indústria para 
uma economia de baixo carbono”.

O encontro também contou com a participação do diretor da Aggrego 
Consultoria, Marco Antônio Fujihara; do coordenador dos cursos das En-
genharias de Energias Renováveis e Elétricas da PUCRS, Odilon Francisco 
Pávon Duarte, e do sócio de Rowell na Noale, o diretor executivo Frederico 
Carbonera Boschin. A promoção foi da FIERGS, por meio do Coinfra, do 
Sebrae-RS e do Sindienergia-RS

CLIQUE AQUI E ASSISTA A LIVE SOBRE LOGÍSTICA E CADEIAS GLOBAIS
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