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Federação do Ceará recebe o presidente da FIERGS 
Gilberto Porcello Petry

Embaixadores do Brasil e 
dos EUA debatem relação 
entre os dois países

Sesi completa 75 anos

Mercopar 2021 contribui para a 
retomada econômica do setor industrial 

Rede de Bancos de Alimentos RS retoma o Sábado Solidário

É preciso reverter com urgência a “desindustrialização” do Brasil

Pesquisa mostra produção 
e emprego em crescimento 
na indústria gaúcha

Frente Parlamentar da Indústria faz primeira reunião de trabalho

Senai promove Grand Prix de Inovação com 13 unidades
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O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, comentou as comparações entre os se-
tores do agronegócio e da indústria, atribuídas ao ministro Paulo Guedes no 
lançamento do plano Safra 2021, na segunda-feira, em Brasília. Na ocasião, 
o ministro destacou que o agronegócio “passou” a indústria de transforma-
ção e que “o país manteve os sinais vitais graças ao campo”, referindo-se às 
repercussões econômicas da pandemia. “Se há desindustrialização, como diz 
o ministro, precisamos reverter esse processo com urgência, pois não existe 
país desenvolvido no mundo que não tenha uma indústria forte”, disse Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Sondagem Industrial, divulgada na segunda-feira pela FIERGS, mostra 
que, em maio, a produção (52,6 pontos, contra 48,1 de abril) e o emprego (52,6 
e 52,1, respectivamente) voltaram a crescer no RS. Foi a 11ª alta consecutiva do 
emprego nesse mesmo mês, sendo que os índices variam de 0 a 100 pontos, 
e valores acima de 50 representam avanços em relação a abril. “O resultado 
reflete o acerto na flexibilização gradual dos setores econômicos com o avan-
ço da vacinação e as medidas de controle da pandemia”, diz o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Frente Parlamentar da Indústria da Assembleia Legislativa, que conta com 
apoio da FIERGS, por meio do Conselho de Articulação Parlamentar (Coap), 
realiza sua primeira reunião para ouvir as potencialidades e as demandas do 
setor, iniciando pela Regional Metropolitana. O encontro ocorre na próxima 
quinta-feira (8), às 13h, em formato híbrido, diante das restrições de público 
adotadas pelo parlamento. A abertura do evento terá as presenças do vice-
-presidente da FIERGS e coordenador do Coap, Claudio Bier, e do vice-presidente 
regional do CIERGS, Maurício Harger.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) promoveu esta 
semana um Grand Prix de Inovação em Educação Profissional envolvendo 13 
unidades do Estado. O Senai Lajeado ficou em primeiro lugar ao desenvolver 
um alimentador automático de display de pastilhas (Automaticandy) para a 
Docile Alimentos. A transformação de resíduos têxteis em um produto rentá-
vel, desafio resolvido pelo Senai de Farroupilha para a Oldoni Sports, ficou em 
segundo lugar e um sistema para limpeza de filtro do alimentador automático 
de injetora, desenvolvido pelo Senai de Montenegro e Triunfo para a Oderich, 
obteve o terceiro lugar. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

PronamPe

CNI lança cartilha

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

InternacIonal

CNI promove encontros virtuais com a OCDE

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 
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TIRE O PROJETO DE INOVAÇÃO 
DA SUA EMPRESA DO PAPEL 
COM A AJUDA DOS   
MELHORES PROFISSIONAIS   
DE INOVAÇÃO DO PAÍS. 

PA R C E R I A I N I C I AT I VA

A inovação impulsiona a competitividade, o desenvolvimento  

 das indústrias e do país.

O programa INOVA Talentos - IPT Open Experience é uma parceria do IEL 
com o IPT e tem o objetivo de desenvolver projetos de inovação nas 
empresas de pequeno, médio e grande portes, instituições públicas   
e privadas de ciência e tecnologias, órgãos de governo e entidades  
 do terceiro setor. Se sua empresa tem um projeto de inovação e precisa 
de apoio dos melhores profissionais para viabilizá-lo, essa é uma 
oportunidade imperdível.

Quem inova tem futuro.

Conheça o programa e Participe!

www.inovatalentos.com.br

/IELbr /iel-nacional /IELNacional(11) 3040-3378 /ielbr
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Brasileira

▼ SENADOR ROBERTO ROCHA
“Reforma tributária é prioridade”

Após 17 anos, Câmara dos Deputados aprova a lei geral 
que promete mais segurança jurídica e incentivo 

aos investimentos em infraestrutura

As novas vias do
licenciamento ambiental

COP 15 E COP26 ▶ O que esperar da agenda ambiental na China e na Escócia
ATUAÇÃO ▶ Um novo balanço das propostas da CNI para o Brasil voltar a crescer
TELEMEDICINA ▶ A experiência do SESI com um serviço mais seguro e rápido

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

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster Júnior, participou, 
na terça-feira, de webinar promovido pela FIERGS, por meio do Conselho de 
Comércio Exterior (Concex). Além de Forster, o embaixador dos EUA no Brasil, 
Todd Chapman, também fez uma breve participação na videoconferência. Am-
bos trataram da relação entre os dois países e da possibilidade de uma maior 
aproximação, inclusive com a viabilidade de efetivação de acordos comerciais.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi) completa, em 1º de julho, 75 anos de 
atividades. Neste período, a instituição evoluiu junto com a indústria brasileira, 
sempre cumprindo seu papel de estudar, planejar e executar medidas que 
contribuam diretamente para o bem-estar dos trabalhadores na indústria e 
nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida 
no país e, consequentemente, para o aumento da competitividade industrial. 
O Sesi atua com foco na Educação e Saúde do trabalhador, ampliando sua 
abrangência por meio da virtualidade e mobilidade. São 40 unidades fixas 
e 49 unidades móveis, atendendo mais de 9 mil indústrias e mais de 400 mil 
trabalhadores. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A 30ª edição da Mercopar – Feira de Inovação Industrial – já está confirmada 
para acontecer entre os dias 5 e 7 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa 
da Uva, em Caxias do Sul (RS). O evento reúne pequenos, médios e grandes ne-
gócios de segmentos variados como metalmecânico, tecnologia da informação, 
energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrô-
nico, movimentação e armazenagem, e Startups. “A Mercopar completa 30 anos 
e tem, na edição de 2021, a missão de ser um vetor para a retomada da atividade 
industrial no Brasil”, afirma o presidente da Fiergs e do Conselho Deliberativo do 
Sebrae, entidades promotoras da Feira, Gilberto Porcello Petry. 

Aos moldes do ano passado, quando foi a única feira industrial presencial 
realizada no país, cumprindo todos os protocolos para a sua realização em 
meio a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2021 está planejada para 
ocorrer de forma híbrida (on-line e presencial) mantendo o foco na geração 
de negócios. “Tal feito possibilitou a realização de negociação em um mo-

mento delicado, ofereceu um ambiente de aproximação entre pequenas e 
grandes empresas e bateu recorde de geração de negócios”, ressalta Petry, 
referindo-se à edição passada da Mercopar.

Em 2020, a Mercopar alcançou R$ 128 milhões em negócios gerados, alta 
de 96% em relação a 2019. Os 15 mil metros quadrados da Feira receberam 
235 expositores, incluindo 40 Startups, e 7.184 visitantes presenciais (distri-
buídos nos três dias em diferentes horários), além de 5.038 acessos por meio 
da plataforma digital do evento. Para o diretor-superintendente do Sebrae 
RS, André Vanoni de Godoy, a Mercopar é mais que uma feira, é uma expe-
riência de negócios. “O ambiente da feira pulsa inovação e estar presente 
proporciona a imersão nesse ambiente que possibilita muitos contatos e 
conexões, o que vem em benefício da concretização de negócios”, afirma. 

Mais informações podem ser obtidas no site www.mercopar.com.br e 
no instagram @mercopar.

A Campanha Sábado Solidário volta a ocorrer nos supermercados da 
capital, a partir deste sábado (3). Voluntários do Banco de Alimentos farão 
a arrecadação de produtos não perecíveis em frente a 12 supermercados 
das redes Big, Nacional e Rissul, com todas as cautelas e cumprindo os 
protocolos sanitários exigidos. A Campanha também será retomada nos 
demais 20 Bancos de Alimentos associados à Rede de Bancos de Alimentos 
RS, abrangendo 26 cidades, no mês de julho. Realizada há 20 anos, a campa-
nha de arrecadação de alimentos Sábado Solidário não ocorreu no último 

ano, em atendimento aos decretos estaduais e municipais estabelecidos.
Os alimentos arrecadados serão destinados para mais de 250 entidades 

previamente cadastradas e beneficiadas (escolas infantis, asilos, associações 
comunitárias, casas de excepcionais, entre outras) pelo Banco de Alimentos 
de Porto Alegre. A iniciativa criada no Conselho de Cidadania da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) é pioneira no Brasil, 
e desde o ano 2000, doou mais de 60 milhões de quilos de alimentos, além 
de desenvolver atividades de segurança alimentar e nutricional.

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricar-
do Cavalcante, recebeu Gilberto Porcello Petry, Presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), durante visita e almoço de 
cortesia na Casa da Indústria cearense, nesta quinta-feira. A ação teve como 
objetivo o estreitamento de laços entre as duas instituições e contou também 
com a presença do 1° Vice-Presidente, Carlos Prado; do Vice-Presidente, André 
Montenegro; de 25 Presidentes de Sindicatos da FIEC; Diretores e representan-
tes da instituição.

“Ficamos muito felizes em contar com a presença do Presidente Petry na 
FIEC. É fundamental para o desenvolvimento de nossas Indústrias e Federações 
essa troca de experiências e informações. Apresentamos o trabalho desenvol-
vido aqui, além de oportunidades como as do Observatório da Indústria e do 
Hidrogênio Verde”, destacou o Presidente Ricardo Cavalcante.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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