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CNI lança Agenda Legislativa da Indústria 
no Congresso Nacional

Sindipan-RS comemora 90 anos 
em defesa do setor da panificação

Educação Inovadora é tema 
de debate na South Summit

Capacitação da Saúde

Corrida do Sesi chega a 25 cidades

Produção industrial gaúcha completa seis meses sem crescer

Especialistas destacam que políticas de igualdade
de gênero trazem benefícios às empresas

Lançada nova chamada do 
Edital Gaúcho de Inovação para Indústria

Projeto do Senai fica em segundo lugar na Febrace

Prefeitura de Caxias do Sul contrata Senai para a revisão do 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos
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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

InternacIonal
CNI mobiliza mais de 100 empresários 
para rodadas de negócios

SuStentabIlIdade
Conheça 3 setores da indústria que reaproveitam 
ao máximo seus resíduos

LIVE DRAWBACK
Será em 4 de abril a live gratuita Vantagens do Drawback para sua Empresa, das 10h às 11h30min, via Teams, uma promoção da FIERGS em parceria com 
a Efficienza. O instrutor será o especialista no tema Guilherme Adami. Inscrições em https://bit.ly/vantagensdrawback. Informações: cin@fiergs.org.br.

DEFESA E SEGURANÇA
A FIERGS, por meio do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança (Comdefesa) do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, participa 
do Laad Defense & Security 2023, que ocorre no Rio de janeiro, entre 11 e 14 de abril. O Comdefesa integrará o estande da Associação Brasileira de 
Materiais de Defesa e Segurança (Abimde), fazendo a divulgação das competências industriais do RS para o setor. A Laad é a maior e mais importante 
feira de defesa e segurança da América Latina. Informações: (51) 3347-8680.

OPORTUNIDADES COM URUGUAI
Promover os investimentos, mostrar os atrativos e os benefícios produtivos do país e fortalecer a imagem do Uruguai às empresas, indústrias e investidores 
do Rio Grande do Sul são alguns dos objetivos da Agência Uruguay XXI, em evento gratuito, em 13 de abril, das 14h às 17h, na FIERGS. O evento “O 
Uruguai como um País estratégico para o comércio exterior e de logística para as empresas gaúchas” contará com a presença de representantes de 
Cerro Largo e da cônsul geral do Uruguai em Porto Alegre, Liliana Cristina Buonomo, entre outros. Inscrições pelo e-mail secretaria@mstortti.com.br  
ou pelo WhatsApp (51) 98137-3812.

MERCADO LIVRE DE ENERGIA
Para que as empresas conheçam as vantagens e as principais etapas da migração para o mercado livre de energia, a FIERGS, por meio do Conselho de 
Infraestrutura, realiza o workshop Migração para o Novo Mercado Livre de Energia. Será em 25 de abril, das 14h às 16h, no plenário Mercosul, na sede 
da entidade. Informações: coinfra@fiergs.org.br. Inscrições: https://mercadolivreenergia.eventize.com.br/

AGENDA

O slogan da Corrida do Sesi, Correr faz Bem, alcança dois objetivos do Serviço 
Social da Indústria. Faz bem para quem corre, e quem corre faz o bem, já que 
as inscrições (R$ 45) são revertidas em doações ao Banco de Alimentos do Rio 
Grande do Sul, ligado à Fundação dos Bancos Sociais da FIERGS. A iniciativa terá 
25 cidades envolvidas entre dia 29 de abril e 1º de maio, cuja meta é alcançar 
15 mil inscritos e 135 toneladas de alimentos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Trote Solidário ocorre na Região 
Metropolitana de Porto Alegre

O Trote Solidário Simers acontece neste sábado, 1º de abril, nas cidades 
de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Calouros de di-
versas faculdades de medicina estarão arrecadando alimentos em frente aos 
supermercados participantes, em prol dos Bancos de Alimentos. Neste ano, 
o Trote Solidário completa 15 anos e chega na sua 23ª edição semestral. A 
ação de recolhimento de alimentos não perecíveis promovida pelo Núcleo 
Acadêmico do Simers (NAS), em parceria com a Rede de Bancos de Alimentos 
do Rio Grande do Sul, teve origem em 2008, com a missão de acabar com 
as recepções aos calouros utilizando violência física. Em todos esses anos, 
foram arrecadados quase 360 mil toneladas de alimentos, 7.085 bolsas de 

sangue e teve cerca de 17 mil participantes. A primeira etapa das doações 
iniciou com a arrecadação de alimentos via internet por meio do site do Trote 
Solidário (https://trotesolidario.com.br/participante).

As doações pela internet continuam até fim de abril. A 23ª edição semestral 
do Trote Solidário foi dividido em três datas: 25 de março, 1º de abril e 15 de 
abril, com alunos de Medicina de Canoas (Ulbra), Caxias do Sul (UCS), Erechim 
(URI), Ijuí (Unijuí), Lajeado (Univates), Novo Hamburgo (Feevale), Passo Fundo 
(UPF, UFFS e Atitus), Pelotas (UCPel e UFPel), Porto Alegre (PUCRS, UFRGS e 
UFCSPA), Rio Grande (Furg), Santa Cruz do Sul (Unisc); Santa Maria (UFN e 
UFSM); São Leopoldo (Unisinos) e Uruguaiana (Unipampa).

A pesquisa Sondagem Industrial, divulgada pela Federação das In-
dústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), revela um quadro de 
desaquecimento no setor industrial gaúcho em fevereiro, contrariando o 
que normalmente ocorre no período, pois o mês costuma ser de crescimen-
to. A produção e o emprego caíram em relação a janeiro e, apesar disso, 
as empresas aumentaram estoques indesejados. “A produção industrial 
gaúcha completa seis meses consecutivos sem crescer, com estabilidade 
entre setembro e novembro do ano passado e queda entre dezembro e 
fevereiro de 2023”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Pesquisa divulgada no começo deste mês pela CNI revela que a cada 
dez indústrias brasileiras, seis contam com programas ou políticas de 
promoção de igualdade de gênero. Com esta questão cada vez mais em 
debate, a FIERGS realizou o evento Diálogos sobre a Importância da Mulher 
na Indústria, em formato híbrido. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Foi lançada na quarta-feira a chamada do Edital Gaúcho de Inovação para 
Indústria – Cidades Inovadoras, que tem promoção do Sesi, Senai, IEL e Sebrae, 
em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com apoio da FIERGS, 
da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do 
Sul, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e da Associação 
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento em Empresas Inovadoras (Anpei). 
O fomento, apresentado pelo gerente de Inovação e Tecnologia do Senai-RS, 
Victor Gomes, durante a South Summit, busca promover o desenvolvimento 
de soluções inovadoras para as cidades nos temas Saneamento ambiental, 
Uso eficiente de recursos, Automação, Mobilidade urbana, Segurança pública 
e Prevenção de desastres naturais e incidentes. Destinada a startups e micro 
e pequenas indústrias, a chamada não terá aporte da empresa e os recursos 
serão entre R$ 110 mil a R$ 330 mil, oriundos do EGII e da prefeitura.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 O projeto Mesa de Coordenadas para Medição de Microcavidades por 
Imagem, dos alunos Bruno Venâncio e Brenda Severo, do Senai de São 
Leopoldo (CFP Plínio Gilberto Kroeff), ficou em segundo lugar na categoria 
Engenharias da Feira Brasileira de Ciências e Engenharias (Febrace) realizada 
na última semana na USP, em São Paulo.  O projeto, que teve orientação dos 
instrutores  Fernando Aguiar e Adílio Felipe, buscou aumentar a precisão 
das cavidades feitas por eletroerosão. A mesa desenvolvida pelos alunos 
simula uma fresadora, e no lugar que seria o eixo árvore acoplaram uma 
câmera microscópio com aumento de 1400x, facilitando a medição. O 
resultado foi uma precisão de medição de 0,003mm.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Nesta quinta-feira, foi assinado o contrato entre a Prefeitura de Caxias do Sul e o 
Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente para a revisão do Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município. A gerente de Operação do Instituto 
de Meio Ambiente, Darlene Rodrigues, que irá comandar o trabalho em Caxias explicou 
que o Senai tem a tradição e é conhecido pela área de capacitação, mas nos últimos 10 
anos tem investido em tecnologia. “Temos expertise nesse assunto (Planos de Gestão de 
Resíduos) e, junto com nossa equipe, pretendemos fazer um grande trabalho e ajudar 
o município na sua gestão”, diz Darlene. O Instituto Senai de Tecnologia em Couro e 
Meio Ambiente, sediado em Estância Velha, integra a rede do Senai que conta com 88 
institutos em todo o Brasil.

Inscrições abertas para 
campanha de vacinação 
contra a gripe 2023

A campanha de vacinação contra a gripe 2023 do Serviço Social da Indús-
tria 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. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sindicato das Indústrias de Panificação, Confeitaria e de Massas 
Alimentícias do Estado do RS (Sindipan-RS) completou 90 anos nesta 
quinta-feira (30). Essa história de muitas conquistas iniciou em 1933, 
na sede localizada na Rua Caldas Júnior, no Centro de Porto Alegre, sob 
gestão de seu primeiro presidente, Pedro Zoratto. Em 1946, a entidade 
expandiu a base territorial para todo o Estado. Hoje, está instalada na 
sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
e representa cerca de 8 mil empresas do setor, distribuídas por todo o 
território gaúcho. 

O comando da entidade nesta comemoração de nove décadas é do 
empresário Arildo Bennech Oliveira, que integra o Sindicato desde 1976 e já 

presidiu a entidade por mais de 20 anos. Ele relembra algumas conquistas 
do setor por meio do Sindipan-RS. “Uma delas foi a isenção de ICMS, PIS e 
Confins do pão francês em 2006”, destaca.

A mensagem que o presidente do Sindipan-RS deixa aos empresários 
do setor da panificação para o atual momento é de que “busquem cada 
vez mais conhecimento, tecnologia, para que possamos avançar e trazer 
ao nosso cliente, além da qualidade dos produtos, a qualidade do nosso 
atendimento e a nossa capacidade de superação durante o momento difícil 
que estamos vivendo na economia, e sigam contando com o Sindipan-RS”. 

A comemoração oficial dos 90 anos será no dia 1º de julho, durante o 
Baile do Panificador, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. 

Educação, Inovação e Trabalho foi o tema do 1º Ciclo de Debates 
Citec (Conselho de Inovação e Tecnologia da FIERGS) realizado na 
quarta-feira, na South Summit, em Porto Alegre. O evento, mediado 
pelo superintendente-regional do Sesi, Juliano Colombo, foi o primeiro 
de quatro que serão realizados ao longo do ano, e teve a participação 
da CEO da Fruki, Aline Eggers e da aluna do Sesi de Ensino Médio 
Isadora Fernandes. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Cerca de 40 profissionais do Serviço Social da Indústria do Rio Grande 
do Sul, de educação física, nutrição, enfermagem e de gestão, entre ou-
tros, participaram esta semana de uma capacitação realizada pelo Sesi da 
Paraíba para o uso da Metodologia  Avaliação da Saúde e Segurança em 
Trabalhadores da Indústria (Assti). A metodologia é uma ferramenta que 
permite a coleta e análise de dados, elaboração de relatórios e aplicação 
dos resultados, por meio de 42 indicadores que são monitorados e per-
mitem que a instituição acompanhe índices relacionados ao estilo de vida 
dos funcionários das empresas, fatores de produtividade e a percepção de 
segurança no trabalho. A Assti foi criada em 2018, pela equipe do Sesi-PB, 
e é um serviço consultivo para colaborar com as indústrias na tomada de 
decisões em relação à saúde e segurança de seus trabalhadores.

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga 
de Andrade, afirmou que a aprovação da Reforma Tributária é urgente para 
a recuperação econômica do país. O tema foi destacado como o primeiro 
item da Agenda Legislativa da Indústria 2023, lançada na terça-feira em 
Sessão Solene Conjunta do Congresso Nacional. O documento reúne 139 
projetos de interesse do setor industrial que tramitam no Poder Legislativo. 
“A principal prioridade da indústria é a Reforma Tributária. A simplificação e 
a modernização do sistema de arrecadação de impostos são imprescindíveis 
para estimular os investimentos e a produção, e para garantir a reindustria-
lização do país”, enfatizou Robson Andrade, durante discurso na solenidade, 
no Plenário da Câmara dos Deputados, ao lado de senadores, deputados e 
representantes de federações estaduais, entre eles o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, e associações setoriais da indústria. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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