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Pesquisa da FIERGS mostra 
produção e emprego 
em queda na indústria

Senai atualiza cursos técnicos EAD de
Automação Industrial e Mecatrônica

Inscrições abertas para campanha de 
vacinação do Sesi contra a gripe 2023

Embaixador diz que Índia e Brasil precisam 
se “conectar mais” para ampliar relação comercial

Vestibular da Faculdade Senai
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

▼ EVALDO VILELA
ex-presidente do CNPq: 
Academia deve estar 
mais perto das indústrias

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 8  nº 73  

janeiro 2023

COMÉRCIO ▶ Acordo entre Brasil e Reino Unido promete aumentar transações
COMPETITIVIDADE ▶ País avança no ranking, mas Custo Brasil ainda prejudica os negócios
SENAI ▶ Instituição investe na requalificação e recolocação de trabalhadores 50+

Ações efetivas para a 
retomada da indústria
CNI apresenta propostas para que o novo governo adote medidas que 
acelerem a recuperação da atividade industrial após os anos de crise

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Educação
Seminário internacional reúne especialistas 
para debater políticas e inovações na educação

Economia
Indústria da construção: avanço das expectativas 
e da intenção de investimento em fevereiro

O ano de 2023 começa com desaquecimento na indústria gaúcha 
e queda na produção e no emprego do setor, segundo a Sondagem 
Industrial divulgada na quinta-feira pela Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). De acordo com a pesquisa da 
entidade, os resultados vieram abaixo do comportamento histórico para 
o primeiro mês do ano, e as expectativas dos empresários não indicam 
mudança no cenário.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Estão abertas as inscrições para o vestibular agendado da Faculdade 
Senai Porto Alegre para os cursos de graduação tecnológica Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Redes de Computa-
dores, Sistemas Embarcados, e Sistemas de Telecomunicações. O candidato 
poderá se inscrever via internet no site www.senairs.org.br/vestibular, com 
duas opções, realizar a prova de seleção ou aproveitar o resultado obtido 
no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Após a inscrição, a faculdade 
entrará em contato com o candidato para agendar a data da prova, ou a 
apresentação da documentação. Os cinco cursos são para turno da noite. 
Informações: www.senairs.org.br/faculdade-senai/graduacao-senai.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Matrículas para 
Educação de Jovens e Adultos

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Sesi-RS está com matrículas abertas para 
os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. A metodologia da EJA 
é pensada especialmente para o trabalhador da indústria e seus dependentes, visando 
seu crescimento profissional e como cidadão. À distância, a EJA do Sesi utiliza uma 
plataforma de educação, que permite ao aluno estudar de forma flexível onde, como e 
quando puder. Voltada ao mundo do trabalho e à solução de problemas, a metodologia 
do Sesi permite ao aluno perceber a aplicabilidade do conhecimento adquirido.  Para 
as empresas, a EJA do Sesi é a oportunidade de desenvolver seus colaboradores, elevar 
o nível de escolaridade e qualificar o seu quadro de pessoal. Informações e inscrições: 
https://www.ejadosesi.com.br/ ou pelo 0800 051 8555.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

COMÉRCIO EXTERIOR
A webinar gratuita sobre a Importância dos Tratados Internacionais no Comércio Exterior Brasileiro ocorre em 9 de março, das 10h às 11h30min. Entre 
os principais tópicos a serem abordados estão Os Tratados Internacionais na História: Um breve sumário de como os pactos internacionais afetam 
o comércio entre as nações; Acordos Multilaterais, Bilaterais e Blocos Econômicos; Os Tratados que o Brasil é signatário em matéria comercial, entre 
outros. O instrutor será Augusto Oliveira da Silva Neto. Informações: cinrs@fiergs.org.br, (51) 3347-8675 e WhatsApp (51) 98970-3769.Inscrições:  
https://bit.ly/webinar_tratadosvigentes.

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
A FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), e da Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind), realiza o Seminário 
de Negociações Coletivas 2023. Será em 14 de março, das 13h30min às 17h30min, no Salão de Convenções da entidade. Informações:  
eventos.contrab@fiergs.org.br, ou 0800 0518555 - Opção 3. Inscrições: https://negociacoescoletivas.eventize.com.br/

JUSTIÇA DO TRABALHO
Novos desafios da solução de conflitos na Justiça do Trabalho é o tema do evento presencial que ocorre no Plenário Mercosul da FIERGS, em 17 de março, 
das 10h às 13h. Os palestrantes serão a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi; o presidente da Academia Brasileira de 
Direito do Trabalho (ABDT), Luiz Carlos Amorim Robortella; e o advogado Benôni Rossi. A organização é da FIERGS, por meio do Conselho de Relações do 
Trabalho (Contrab), da ABDT, do programa de pós-graduação em Direito da UFRGS, e da Academia Sul-Rio-grandense de Direito do Trabalho. Informações: 
eventos.contrab@fiergs.org.br. Inscrições até o dia 17 em https://solucaodeconflitosjt.eventize.com.br/index.php?pagina=4.

AGENDA

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai-RS) atualizou os cursos 
técnicos EAD de Automação Industrial e Mecatrônica. Os novos cursos foram construídos por docentes 
do Senai-RS, estão disponíveis nacionalmente, e tem como metodologia o uso de desafios da indús-
tria. Além disso, a nova plataforma é baseada no estudo adaptativo, isto é, o curso vai se adaptando a 
necessidade do aluno, seguindo uma trilha de aprendizagem. Esses cursos são construídos no formato 
de módulos granulares (pequenos desafios), que enfatizam tanto as competências técnicas quanto as 
socioemocionais necessárias para a formação de profissionais para enfrentar o mercado de trabalho.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A campanha de vacinação contra a gripe 2023 do Serviço Social da 
Indústria (Sesi-RS) já está em andamento. As inscrições podem ser feitas 
pelo link sesirs.org.br/campanhavacinacao. As empresas do Rio Grande 
do Sul interessadas em participar já podem se inscrever e preencher o 
cadastro, incluindo o número de doses desejadas. A aplicação ocorrerá 
em ordem de aprovação do contrato. Mais informações pelo e-mail cam-
panhavacinacao@sesirs.org.br ou pelo telefone 0800 051 8555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Integrantes do G20 – grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo 
e União Europeia com objetivo de cooperação –, Brasil e Índia são duas nações 
com espaço para ampliar a relação comercial mútua, acredita o embaixador 
indiano no Brasil, Suresh K. Reddy, que esteve na FIERGS nesta sexta-feira. Reddy 
foi recebido pelo vice-presidente da FIERGS Gilberto Ribeiro (foto), quando 

ressaltou que há muita similaridade entre os povos dos dois países, mas 
que, no aspecto econômico, bastante ainda precisa avançar, com boas 
perspectivas de incremento nos negócios.

Segundo Reddy, o crescimento econômico de seu país, com popula-
ção de 1,389 bilhão e elevação de 7% do PIB ao ano, se sustenta muito 
em função da iniciativa privada, sendo o setor de TI um dos destaques. 
“O Brasil precisa olhar mais para a Índia e a Índia, mais para o Brasil, falta 
maior conexão”, admite ele, destacando que a Índia é atualmente a quinta 
maior economia mundial, e a expectativa é de pular para a terceira posição 
nos próximos cinco anos.

Em 2022, a corrente de comércio entre brasileiros e indianos superou 
os US$ 15 bilhões, incremento de 31,44% na comparação com 2021. Em 
relação ao Rio Grande do Sul, a corrente ultrapassou US$ 917 milhões, 
elevação de 90,86% ante o ano anterior.  A Índia é o 10º destino das expor-
tações brasileiras, e o quinto país de origem das importações. Em relação 
ao RS, é o quinto maior comprador de produtos gaúchos (principalmente 
gorduras e óleos animais ou vegetais) e o 12º nas vendas para o Estado 
(especialmente combustíveis minerais).

O embaixador esteve acompanhado da embaixatriz Sneha Reddy.
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