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Natal do Bem chega à oitava edição

FIERGS e CIERGS inauguram 
Mostra da Indústria Gaúcha

Como o setor se beneficia da revolução proporcionada pelo 5G

57% dos empresários da Região Sul 
aprovam condições de infraestrutura regional

Atividade industrial do RS recua,
mas continua em patamar elevado

Presidente Gilberto Porcello Petry participa da COP27

Pesquisadores e estudantes de escolas públicas 
recebem premiação científica

Alunos do RS ficam em 
primeiro lugar no Grand Prix 
Senai de Inovação

Torneio de Robótica será
em Santa Cruz do Sul

Prêmio do Sinduscon
de Santa Maria

Novembro terá Corrida do Sesi em Santa Maria e Montenegro

Mundo Senai mobiliza comunidades

Banco de Livros lança o quinto volume de “Vozes de um Tempo”

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 

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

CAPACITAÇÃO EM DRAWBACK
A capacitação Drawback: como identificar suas potencialidades, reduzindo tributos com segurança ocorre em 16 de novembro, das 13h30min 
às 17h30min. O instrutor será Bruno Zaballa, coordenador de drawback e operações tributárias. As inscrições podem ser realizadas em  
https://capacitacaodrawback.eventize.com.br/?preview. Informações: cinrs@fiergs.org.br, (51) 3347-8675 e WhatsApp (51) 98970-3769.

PROTEÇÃO DE DADOS
Privacidade e Proteção de Dados é o tema do seminário presencial que ocorre em 23 de novembro, às 13h30min, na FIERGS, em uma promoção 
do Conselho de Relações do Trabalho da entidade. O evento reunirá especialistas no tema e apresentará os riscos e cuidados que as empresas 
devem ter no tratamento dessas informações, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Informações: 0800 0518555 (opção 3) ou  
eventos.contrab@fiergs.org.br.

MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA
Os cinco anos da implantação da Modernização Trabalhista no Brasil estarão em debate em 25 de novembro, das 9h às 17h30min, na FIERGS, em 
uma promoção do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da entidade.  A Lei n°13.467/2017 atualizou as relações de trabalho às novas formas de 
trabalhar, de produzir e de competir do mundo atual. O evento será realizado de forma presencial, e as inscrições são gratuitas. Mais informações pelo 
telefone 0800 051-8555 opção 3 ou e-mail eventos.contrab@fiergs.org.br

AGENDA

Economia
Veja em 9 gráficos a temperatura da 
indústria em novembro de 2022

SuStEntabilidadE
Quanto vale o lixo eletrônico?

O Natal do Bem, campanha do Grupo RBS em parceria com a Rede de 
Bancos de Alimentos da FIERGS, chega à 8ª edição em 2022. Serão dois meses 
de exposição nos veículos do Grupo RBS e no Programa Jornal do Almoço, 
arrecadando para os Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul. Desde a 

criação do Natal do Bem, em 2015, quase 3 milhões de quilos já foram doados.
O lançamento ocorreu no último sábado (5), ao vivo, de seis cidades 

gaúchas (Canela, Santa Maria, Cruz Alta, Santa Cruz, Porto Alegre e Canguçu). 
A programação do Jornal do Almoço foi especial, dando ênfase à Campanha 
e ao lançamento dos videoclipes ‘‘Natal do Bem’’ e ‘‘Cavalgadas do Bem’’.

No último ano, a campanha bateu mais um recorde. Foram 811 toneladas 
de alimentos arrecadadas através de drive-thrus, ações diversas com empresas 
parceiras e doações virtuais. A campanha vai até o dia 7 de janeiro de 2023 
e o objetivo deste ano é bater a meta de 1 milhão de quilos de alimentos. 
Uma das ações integrantes do Natal do Bem é a Cavalgada do Bem. No dia 
10 de dezembro, ela vai engajar a comunidade nativista. Grupos de cavala-
rianos passarão de casa em casa recebendo as doações, no lombo do cavalo. 
CTGs, Piquetes e Grupos de Cavalgadas podem se inscrever no site: www.
cavalgadasdobem.com.br. 

Nas sete edições anteriores do Natal do Bem, foram arrecadados 2.933.847 
quilos de alimentos, isso representa 8 milhões de refeições. Este ano, assim 
como na edição anterior, as doações podem ser feitas de forma virtual no 
site www.doealimentos.com.br. Empresas e indústrias também podem 
realizar doações de gêneros alimentícios ao Banco de Alimentos, entrando 
em contato pelo bancodealimentos@bancodealimentosrs.org.br.

Com o objetivo de contribuir para difundir a importância do setor 
industrial, a Federação e o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS/CIERGS) inauguraram a Mostra da Indústria Gaúcha. A 
exposição apresenta o passado sob o olhar do presente e inspira a visão 
de futuro do setor no Estado. Em 7 de novembro de 1930, foi criado o 
Centro da Indústria Fabril do Rio Grande do Sul (Cinfa), que posteriormente 
transformou-se no CIERGS.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O XVI Seminário de Telecomunicações, realizado totalmente on-line, 
reuniu especialistas para tratar da 5G: uma revolução tecnológica, e seus 
efeitos sobre a indústria, bem como as oportunidades e benefícios que 
para ela se apresentam. “Ao englobar uma rede cada vez mais ampla de 
conexões, o 5G possibilita e impulsiona o desenvolvimento de novos 
produtos, segmentos de negócios e tecnologia”, disse o coordenador do 
Conselho de Infraestrutura (Coinfra), Ricardo Lins Portella, destacando a 
intensa agenda de inovações em curso a partir da revolução tecnológica 
que o 5G representa no Brasil.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As regiões brasileiras têm uma enorme disparidade em relação às 
condições de infraestrutura e logística. Essa realidade é evidenciada por 
pesquisa da CNI, divulgada nesta sexta-feira, que ouviu 2.500 empresários 
de indústrias de médio e grande portes de todo o país. De acordo com os 
dados, somente 25% dos entrevistados do Norte e do Nordeste consideram 
boas ou ótimas as condições de infraestrutura da região. De outro lado, 
64% dos empresários do Sudeste apontam as condições de infraestrutura 
regional como boas ou ótimas. Em seguida, os empresários da Região Sul 
também mostram satisfação alta, de 57%, seguidos pela região Centro-
-Oeste, com 46%. A média nacional ficou em 56%.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado pela FIERGS, 
caiu 1,7% em setembro, na comparação com agosto, interrompendo 
uma sequência de três meses consecutivos de alta. É a terceira contração 
em 2022, mesmo assim, o IDI-RS se encontra 4,8% acima do patamar em 
que iniciou o ano e 13,4% além do nível anterior ao da pandemia, em 
fevereiro de 2020. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) preparou propostas 
para o governo brasileiro apresentar na Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (COP27), que está sendo realizada no Egito. 
O documento reúne as principais ações que o setor industrial considera 
necessárias para a continuidade do desenvolvimento da agenda climática 
e as medidas mais relevantes para o país no processo de negociação. Uma 
delegação de industriais da CNI, entre eles o presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, estará no evento, que termina em 18 de novembro. “Na 
Conferência, além dos pontos importantes que serão apresentados pela 
CNI, o nosso Estado também saberá se posicionar, tanto pelos avanços da 
indústria de biocombustíveis e demais energias renováveis, quanto pela 
visão integradora que temos, pois a prosperidade de um povo e o meio 
ambiente não são excludentes”, diz Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Banco de Livros, integrante da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais 
da FIERGS, lançou o 5º volume do Livro “Vozes de Um Tempo”, na Feira do 
Livro de Porto Alegre. A cerimônia ocorreu no Espaço Jovem Petrobras, 
na Praça Alfândega. Quatro apenados autores, das cidades de Arroio do 
Meio, Júlio de Castilhos e Tupanciretã, autografaram a obra.

O evento faz parte do Passaporte para o Futuro, Projeto idealizado em 
2012, pelo Banco de Livros, a partir de uma parceria com a Superintendência 
dos Serviços Penitenciários (Susepe) e o Balcão da Cidadania. Desde então, 
são dez anos ininterruptos de trabalho, onde o maior objetivo é assegurar 
aos apenados o acesso à informação e à literatura, além de subsidiá-los 
com materiais literários para a preparação para o Enem. 

No último volume do “Vozes de um Tempo” foram recebidos, para 
seleção, 465 textos e ilustrações, de 48 estabelecimentos prisionais, dos 

quais foram selecionadas 159 produções, de 139 autores diferentes para a 
composição da obra. “É gratificante observar o retorno positivo dos privados 
de liberdade, que se dá com o aumento nas solicitações de livros e nos 
índices de leitura, aprovações no Enem e, principalmente, nas produções 
de textos, que são a base desta obra”, destaca o presidente do Banco de 
Livros, Waldir da Silveira.

Em parceria com os demais Bancos Sociais da FIERGS, o Banco de Livros 
instala espaços de leitura nas unidades prisionais do Estado e capacita os 
servidores, que fazem o atendimento junto aos apenados e familiares. 
Para quem quiser contribuir para o projeto doando livros novos e usados, 
poderá fazê-lo até 15 de novembro, na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, 
no estande do Banco de Livros, localizado na Praça da Alfândega, ao lado 
do Palco de Autógrafos.
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Energize é o tema da temporada 2022/2023 do Torneio de Robótica 
do Sesi, o First Lego League Challenge (FLL), que terá a etapa estadual nos 
dias 24 e 25 de novembro no Parque da Oktoberfest em Santa Cruz do 
Sul (R. Galvão Costa, 755 - Centro). Lançada oficialmente em 2 de agosto, 
em parceria com a empresa Qualcomm, a nova edição do torneio terá 44 
equipes de todo o Estado com a missão de reinventar o futuro da energia 
sustentável e impulsionar suas ideias.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai Santa Maria receberá, em 6 de dezembro, o Troféu Personali-
dade Institucional do ano de 2022, promovido pelo Sindicato da Indústria 
da Construção Civil de Santa Maria (Sinduscon/SM). A premiação é con-
ferida a instituições que desenvolvem trabalhos relevantes as empresas 
e comunidade do município.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) promove em novembro duas 
corridas: em Santa Maria (20) e Montenegro (27). O objetivo dos eventos, 
que terão as distâncias de 3km para corrida e caminhada e 6km corrida, 
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 mantimentos, compondo uma sacola no valor de R$ 30 
diretamente para a rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, 
integrante da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS. Inscrições: 
corridadosesi.sesirs.org.br. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A cerimônia do Prêmio Pesquisador Gaúcho e do Prêmio Jovem 
Talento Científico Gaúcho ocorreu, na noite de quinta-feira, no salão de 
convenções da FIERGS. A primeira entrega foi do 4º Prêmio Jovem Ta-
lento Científico Gaúcho, uma iniciativa do programa Educar para Inovar, 
realizado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), em 
parceria com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc). Receberam os 
prêmios 20 estudantes de escolas públicas. Em seguida, foi a vez do Prêmio 
Pesquisador Gaúcho, que reconheceu, nesta 12ª edição, o trabalho de 13 
pesquisadores e profissionais que se destacaram na academia, nos setores 
público e empresarial e na área de comunicação. O superintendente geral 
do Sistema FIERGS, Carlos Heitor Zuanazzi, entregou o prêmio a Luciane 
Neves Canha, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ganhadora 
na categoria Pesquisador na Empresa (foto). A premiação é promovida 
pela SICT, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fapergs). Fo
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O projeto MoviTec, dos alunos do Instituto Senai de Tecnologia em 
Mecatrônica, de Caxias do Sul, foi o vencedor do Grand Prix Senai de 
Inovação, no tema Indústria 4.0, com participantes de todo o Brasil. 
Eduarda Gabriela Menegotto, Mateus Gabriel Hillebrand, Samuel Martins 
Brauner e Rafael Dos Santos Machado elaboraram o projeto, primeiro 
lugar na categoria Junior, no desafio da empresa SKA que provocou 
os participantes a buscarem solução para um sistema de manutenção 
preditiva de máquinas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Foram três dias de atividades nas unidades do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-RS) que mobilizaram mais de 12 mil visi-
tantes e 5 mil visualizações nas redes. O Mundo Senai, realizado de 8 a 10 
de novembro, em todo o País, buscou apresentar a instituição para que 
a comunidade conhecesse mais sobre educação profissional, inovação e 
tecnologia industrial.

O primeiro dia do evento foi todo online, com transmissão pelo canal 
YouTube do Senai, com atividades mediadas pelo comunicador Luciano 
Portter. Nos outros dois dias, todas as unidades do Senai no Rio Grande do 
Sul tiveram uma programação com palestras, minicursos, visitas técnicas e 
oficinas durante os dois dias. A iniciativa visou demonstrar a qualidade da 
infraestrutura e do corpo docente do Senai, além de despertar o interesse 
dos visitantes para as diversas profissões industriais.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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