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Expointer recebe visita de Bolsonaro e finaliza com o setor
de Máquinas e implementos como o mais rentável da feira

FIERGS presta homenagem 
póstuma a ex-presidente

Embaixador destaca que melhora no cenário econômico 
argentino favorece o Brasil

Sinmetal completa oito décadas em defesa das indústrias 
metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico e eletrônico do RS

Gerson Haas é reeleito para o Sinplast-RS

Base Industrial de Defesa do RS 
busca aproximação com mercado europeu

As mudanças provocadas pela pandemia 
nas relações de trabalho

IEL lança programa para acelerar startups

Exportações da indústria sobem 
42,2% no Rio Grande do Sul

Presidente da FIERGS é recebido na Casa Simers

Abertas as inscrições para a seleção da 
Escola de Ensino Médio

Feira de Talentos nacional 
entre 26 e 28 de outubro 

Assinado protocolo de intenções com Ministério da Defesa

Cônsul americano quer criar 
conexão forte de investidores 
com startups no sul do País

Sivergs faz 80 anos

Apex reforça desejo de manter cooperação com a indústria gaúcha

Sesi no Congregarh 2021 

Senai participa do projeto Bike Solidária em Lajeado
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ExportaçõEs
Cartilhas da CNI sobre comércio exterior trazem dicas para MEI e MPEs

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Inovação E tEcnologIa
Prêmio Nacional recebe inscrições até 2 de outubro

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

Inova Talentos - Anuncio 1.indd   1 18/05/21   15:30
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▼ DEPUTADO 
FERNANDO MONTEIRO
"Reforma administrativa é
a favor do serviço público"

Sobrecarregado com impostos e contribuições,
setor produtivo avalia que o país está 
diante de uma oportunidade histórica

É preciso aprovar 
uma ampla 

reforma tributária

PESQUISA ▶ Brasileiros sabem que recuperação econômica depende das vacinas
COP26 ▶ O que esperar do encontro sobre meio ambiente em Glasgow
SESI E SENAI ▶ Promoção da cidadania de jovens e trabalhadores

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

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

AGENDA

MASTERCLASS
O Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da FIERGS lança um novo produto, o MasterClass - aulas online com especialistas sobre temas de crédito, 
financiamento e educação financeira, para ampliar o auxílio às empresas no acesso ao crédito. Os encontros serão online, ao vivo e interativos. A aula 
inaugural ocorreu em 1º de setembro, e as demais serão nos dias 21, 22 e 23 do mesmo mês, das 19h às 20h10min.  Informações: Fone: (51) 3347-8508 
/ WhatsApp: (51) 98916-0593 ou email nac@fiergs.org.br

E-COMMERCE
A capacitação sobre E-commerce Internacional será realizada em 21 e 22 de setembro, das 9h às 12h, de forma online. No conteúdo programático 
estão incluídos temas como mudanças no comércio exterior no pós-Covid, o comércio exterior brasileiro e o comércio eletrônico, acesso a mercados 
internacionais pelo e-commerce, entre outros. Informações: cinbusiness@fiergs.org.br ou whatsapp (51) 989-7037-69.

VENDAS INTERNACIONAIS
A capacitação on-line em Planejamento de Vendas Internacionais, promovida pela FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios, será em  
28 e 29 de setembro, das 9h às 12h. Informações: cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 989-7037-69 (whatsapp).

OPEN BANKING
Open Banking na Prática – O que sua indústria precisa saber será o tema do evento on-line promovido pelo Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da 
FIERGS, em 30 de setembro, das 16h às 17h. O evento é gratuito. Informações: (51) 3347-8508, (51) 989-1605-93 (whatsapp) ou nac@fiergs.org.br.

30ª MERCOPAR
A 30ª edição da Mercopar – Feira de Inovação Industrial – ocorre entre 5 e 7 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul 
(RS). Por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), a FIERGS, que realiza a Mercopar junto com o Sebrae-RS, prepara o Encontro Virtual de 
Negócios Internacionais, 100% on-line, durante os três dias da feira, das 9h às 18h. Os mercados-alvos são os países da América Latina contemplando 
os setores Metalmecânico, Automação Industrial e Eletroeletrônico. Mais informações em cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8866.

EXPO DUBAI
A Expo Dubai, que ocorre entre outubro de 2021 e março de 2022 de forma presencial, terá a Semana Especial Brasil, de 11 a 20 de novembro. Para 
isso, a FIERGS prepara a Missão Prospectiva Brasil – Emirados Árabes Unidos. Esta feira internacional reúne empresas privadas, ONGs e instituições 
governamentais dispostas a discutir temas como negócios, tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciência, cultura, gastronomia e economia. O Brasil 
terá seu próprio pavilhão, na área Sustentabilidade, e será coordenado pela Apex Brasil. Informações: cinbusiness@fiergs.org.br | (51) 3347-8866.

As exportações na indústria de transformação gaúcha totalizaram US$ 1,3 
bilhão em agosto, 42,2% de crescimento na comparação com o mesmo mês 
de 2020, e aumentaram em 19 dos 24 segmentos que registaram embarques. 
“Nossas vendas externas continuam sendo um dos principais vetores da reto-
mada do crescimento no Estado”, diz o presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. No acumulado 
de janeiro a agosto, totalizaram US$ 8,9 bilhões, valor 33,1% maior em relação 
ao mesmo período do ano passado. Comparado aos níveis de 2019, anteriores 
ao da pandemia, o avanço das exportações acumuladas no ano foi de 5,7%.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Casa do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos 
Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) na 44ª Expointer foi o local de 
encontro, na última sexta-feira (10), do presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, com o presidente do Simers, Cláudio Bier. O volume de 
negócios apresentado pelo setor de Máquinas e implementos agrícolas 
na feira (R$ 1,42 bilhão) foi destacado por Bier, que também ocupa a vice-
-presidência da FIERGS. Ele exaltou a presença dos 85 expositores em um 
momento no qual as indústrias de máquinas e implementos agrícolas 
do Rio Grande do Sul, que representam 62% das máquinas fabricadas no 
Brasil, não têm entregas para menos de 120 dias. O presidente do Simers 
aproveitou a ocasião para entregar a Petry um presente encaminhado 
pela embaixadora da República Socialista do Vietnã no Brasil, Pham Thi 
Kim Hoa. A diplomata esteve em visita ao Rio Grande do Sul e participou 
da abertura da Expointer. 

As Escolas Sesi de Ensino Médio estão com inscrições abertas ao 
processo de seleção para ingresso no primeiro ano, até o dia 30 de se-
tembro, presencialmente, ou pelo site www.sesirs.org.br. Localizadas 
em Gravataí, Montenegro, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Pelotas, as 
Escolas Sesi oferecem 520 vagas no total com uma proposta educacional 
que desenvolve competências à solução de problemas e ao mundo do 
trabalho. O Processo Seletivo irá ocorrer dia 3 de outubro, com avaliação 
socioemocional, Matemática e Língua Portuguesa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A indústria é um dos setores que mais geram empregos formais no Brasil, 
com postos de trabalho bem remunerados, que possibilitam evolução profis-
sional e salarial. Nos dias 26 a 28 de outubro, representantes de peso do setor 
estarão reunidos na Feira de Talentos Contrate-me, evento on-line e gratuito 
para atrair profissionais interessados nas oportunidades. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A 44ª Expointer, que no último sábado recebeu a visita do presidente Jair 
Bolsonaro, terminou no domingo (12), no Parque Assis Brasil, em Esteio, com o 
setor de Máquinas e implementos agrícolas apresentando o melhor resultado 
da feira, com o volume de negócios chegando a R$ 1,42 bilhão. Bolsonaro parti-
cipou de almoço com políticos e empresários gaúchos, entre eles o presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, na Casa da Farsul, quando recebeu a Medalha 
do Mérito Farroupilha, maior distinção dada pela Assembleia Legislativa. “É um 
evento fantástico que, no fundo, promove mais ainda o nosso agronegócio e 
mostra que o Brasil está na liderança da produção do campo”, afirmou Bolsonaro. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS prestou na quarta-feira uma homenagem póstuma ao ex-presi-
dente Heitor José Müller, no Sesi Montenegro. A partir de hoje a Escola Sesi de 
Ensino Médio de Montenegro recebe o nome do industrial. Com a presença do 
presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, a solenidade, com o descerra-
mento da placa, foi restrita a convidados, devido aos protocolos sanitários em 
decorrência da pandemia.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

entende que já é o momento de começar a trabalhar uma nova 
fase, a de reabertura das fronteiras para o turismo, com os devidos 
protocolos sanitários. 

Há 80 anos, em 16 de setembro de 1941, surgia oficialmente o Sindicato 
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do 
Estado do Rio Grande do Sul (Sinmetal). “Sobreviver por oito décadas, passando 
por muitos ajustes ao longo desse tempo, em diferentes períodos políticos e 
econômicos no País, foi resultado de trabalho estratégico e liderança em suces-
sivas diretorias que estiveram à frente do Sinmetal”, destaca o atual presidente 
do Sindicato, Gilberto Porcello Petry, que comanda também a Federação e o 
Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com sede na FIERGS, o Sinplast-RS é formado em sua gestão por co-
mitês temáticos, que realizam ações coordenadas em apoio às indústrias 
filiadas e associadas. Hoje, cerca de 700 empresas integram o Sindicato 
que, em 2022, completará 40 anos de atividades.

nacionalização e Negócios (Cebras) e Aditância do Exército e da Força Aérea 
do Brasil para Alemanha e Holanda. O objetivo foi promover a aproximação 
das indústrias gaúchas com o mercado internacional europeu, em especial 
da Alemanha, para ampliar as relações comerciais, estimular o crescimento 
da produtividade, dar acesso a novas tecnologias, diminuir a dependência 
interna e fortalecer a marca no mercado.

O adido do Exército e da Força Aérea do Brasil para a Alemanha e Holanda, 
coronel Igor Pasinato, falou sobre a A Estrutura das Forças Armadas da Ale-
manha e o Papel da Aditância no apoio das empresas brasileiras. Em seguida, 
ocorreu uma breve apresentação do órgão de aquisição das Forças Armadas 
da Alemanha, pelo diretor técnico governamental da Embaixada da Alemanha 
e adido alemão para Assuntos de Armamento e Defesa, Jochem Wollgast.

Também realizaram apresentações o diretor do Cebras, João Marcelo Dalla 
Costa; e o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIERGS, 
Luciano D’Andrea. O webinar foi conduzido pelo diretor do CIERGS e vice-
-coordenador do Comdefesa, José Luiz Bozzetto.

A FIERGS, por meio do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança 
(Comdefesa), participará com o Ministério da Defesa de iniciativas cien-
tíficas e tecnológicas em benefício da Base Industrial de Defesa (BID) 
nacional. A assinatura do protocolo de intenções entre a entidade, que 

O cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen, 
afirmou, na quarta-feira, o desejo de promover a parceria econômica e co-
mercial bilateral do país com o ecossistema de startups gaúchas e mostrar as 
oportunidades que o Estado oferece.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul 
(Sivergs) completa 80 anos. A história começou com a criação do Sindicato 
dos Chapeleiros de Porto Alegre e Região, em 12 de setembro de 1941. A 
finalidade era representar os fabricantes de chapéus e, inicialmente, a abran-
gência era apenas na região de Porto Alegre e arredores. Com o passar dos 
anos, as lideranças decidiram estender a atuação a outras esferas, representar 
e defender os interesses do setor no âmbito político e administrativo. Em 
outubro de 1986, o Sindicato assumiu um âmbito estadual, com extensão 
de base onde não houvesse representação local ou categoria organizada.

Passadas oito décadas, se tornou uma entidade abrangente – que reúne 
mais de 2.565 indústrias do vestuário e acessórios, distribuídas nos 497 
municípios do Rio Grande do Sul.  Hoje, o Sivergs promove projetos para 
o crescimento das empresas e o incentivo da produção e comercialização 
dentro do RS, mas também em nível nacional e internacional. Em 2020, o 
setor no RS registrou US$ 44,7 milhões exportados.

Um dos focos de 2021 é a campanha “Feito no RS”.  A proposta é estimu-
lar o consumo de produtos têxteis produzidos no Rio Grande do Sul. Para 
isso, o Sindicato desenvolveu uma etiqueta de identificação de origem dos 
produtos daqui, com os dizeres: “Feito no RS”. “A ideia é mostrar que essa é 
uma roda que gira. O que é feito aqui gera imposto e renda para o Estado. 
Todos ganham: as empresas, que fazem crescer o faturamento, o Estado 
– que poderá aplicar o dinheiro em recursos como saúde, segurança, e a 
população que é beneficiada com trabalho e retorno do Estado”, afirma o 
presidente do Sivergs, Sílvio Colombo. O setor é o segundo em número de 
trabalhadores do RS – em julho de 2021, empregava diretamente pouco 
mais de 21 mil funcionários e, indiretamente, outros cerca de 19 mil.

Outra ação realizada pelo Sivergs em benefício do setor é o RS Moda, 
evento que integra as pontas do vestuário gaúcho com a cadeia têxtil, 
colaborando também para valorizar a produção regional. A iniciativa foi 
idealizada pela ex-presidente do Sivergs, Dóris Spohr.

Para reafirmar o compromisso da Apex Brasil e o interesse de manter a 
cooperação com a FIERGS, o diretor de Gestão da agência, Roberto Escoto; e 
o gerente regional, Jacy Braga, estiveram reunidos com o presidente Gilberto 
Porcello Petry, na quinta-feira. A Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul mantém em sua sede um escritório da Apex para atender os 
três estados do Sul.

Segundo Escoto, a Apex apoia a participação de missões empresariais 
internacionais, e estará na Feira de Anuga, no próximo mês, e na Expo Dubai, 
em novembro, nas quais a FIERGS também se fará presente. Com o retorno 
gradativo das atividades, inclusive presenciais, a expectativa da Apex é de 
que o ano de 2022 seja ainda melhor, mas para isso é preciso estar preparado, 
aproveitando oportunidades. Uma das iniciativas da Apex foi a de reforçar sua 
área de inteligência de mercado.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) participou esta semana do Congre-
garh 2021 – Simplesmente Humano, que ocorre de forma on-line, com um 
espaço na feira virtual (foto). No estande, o usuário podia acessar informações 
sobre os serviços da Saúde, com as soluções digitais, e Educação, com a EJA, 
Gestão em Formação Educacional e a Educação Continuada.  Realizado pela 
ABRH-RS – Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Rio Grande 
do Sul, o Congresso de Gestão de Pessoas (Congregarh) tem o Sesi-RS como 
apoiador e busca discutir conhecimento e informação na área de desenvolvi-
mento de pessoas, por meio de palestrantes conhecidos no cenário nacional 
e internacional, apresentando ideias sobre o papel dos líderes num mundo 
em constante transformação.

Com o objetivo de recuperar bicicletas roubadas e furtadas e doá-las para 
escolas de Lajeado, esta semana foi assinado o projeto Bike Solidária, uma ação 
conjunta entre Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Prefeitura 
Municipal de Lajeado, Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública (Alsepro), 
Promotoria da Infância e Juventude do município e Polícia Civil.  O projeto 
vai capacitar 16 adolescentes de escolas da rede pública que farão o curso de 
Mecânico de Bicicletas do Senai, com carga de 70 horas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

envolverá o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), e o Mi-
nistério foi realizada em Brasília, pelo vice-presidente do CIERGS José Agnelo 
Seger (foto). Segundo Seger, o objetivo é fortalecer o elo entre os Institutos de 
Ciências e Tecnologias (ICT), as indústrias e o governo em parcerias e promoção 
de negócios a partir do planejamento de visitas técnicas, eventos nacionais e 
internacionais, divulgando produtos da área de defesa.

Além do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e Minas Gerais também firmaram 
protocolos semelhantes. A assinatura, que ocorreu na última sexta-feira, 10 de 
setembro, contou com a presença do secretário de Produtos de Defesa, Marcos 
Rosas Degaut Pontes. Também prestigiaram a cerimônia o secretário-geral do 
Ministério da Defesa, Sérgio José Pereira; o secretário-geral da Marinha, Almi-
rante de Esquadra Marcelo Francisco Campos; o chefe de operações conjuntas 
do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante de esquadra Petronio 
Augusto Siqueira de Aguiar; o diretor-geral do Centro Gestor e Operacional do 
Sistema de Proteção da Amazônia, Rafael Pinto Costa; e o secretário de Pes-
soal, Ensino, Saúde e Desporto, tenente-brigadeiro do ar da reserva Jeferson 
Domingues de Freitas.

A relação comercial com a Argentina é essencial e estratégica, por 
isso, o retorno do crescimento econômico imediato ao país vizinho é 
de interesse do Brasil, avalia o embaixador brasileiro em Buenos Aires, 
Reinaldo José de Almeida Salgado. Ele participou, na quarta-feira, da 
reunião on-line do Conselho de Comércio Exterior (Concex) da FIERGS. 
Segundo o embaixador, a situação dos argentinos, que já não era boa, 
ficou ainda pior por causa da pandemia, com uma queda de 10% no 
PIB e uma inflação de 36% em 2020, cenário que começa a se alterar. 
“A produção industrial argentina apresenta sinais de recuperação. A 
manufatura cresceu 19% em junho, e o PIB deve aumentar de 6,5% a 
8% este ano”, afirmou Salgado, lembrando que de janeiro a agosto de 
2021, o Brasil exportou US$ 7 bilhões para a Argentina, enquanto no 
mesmo período do ano passado o valor chegou a US$ 5 bilhões, e US$ 
6 bilhões em 2019, antes da pandemia.

Além disso, com o avanço da vacinação nos dois países, Salgado 

O industrial Gerson Haas foi reeleito como presidente do Sindicato das 
Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS), na 
terça-feira. O empresário da Soprasinos, de Novo Hamburgo, seguirá à frente 
do Sindicato na Gestão 2021-2024. “Nosso objetivo é seguir trabalhando com 
otimismo pela competitividade das indústrias gaúchas do setor plástico, com 
apoio à gestão dos negócios, e em defesa do material plástico, tão essencial 
à vida”, destaca Haas, que assumiu o cargo de presidente em 2018. Luiz Felipe 
Willig, da Vida Embalagens, e Edilson Luiz Deitos, da Zandei Embalagens, inte-
gram o Sindicato como primeiro e segundo vice-presidentes,  respectivamente.

As eleições do Sinplast-RS foram realizadas no formato híbrido com a 
participação das empresas associadas à entidade. Para a votação a distância, 
o Sindicato utilizou o Sistema Eletrônico de Votação para a Indústria (Sevi), 
desenvolvido pela Gerência de Informática (Ginfo) da FIERGS, em parceria com 
a Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind).

Oportunidades de Negócio na Alemanha para a Base Industrial de 
Defesa do Rio Grande do Sul foi o tema tratado na quarta-feira, em webi-
nar organizado pela FIERGS, por meio do Comitê da Indústria de Defesa 
e Segurança (Comdefesa), em parceria com o Centro Brasileiro de Inter-

O Instituto Euvaldo Lodi está com inscrições abertas, até 24 de setembro, para o IEL LAB, um programa 
de aceleração de startups em diversas etapas de uma jornada. Além da FIERGS, a Stara e a Aniger são os 
proponentes dos desafios, que poderão ser desenvolvidos, com a ajuda de uma equipe de especialistas 
do IEL, Sesi, Senai e FIERGS. O programa conta também com a Hards (aceleradora de Startups de Software 
e Hardware) que vai garantir o apoio de uma plataforma de inovação especializada em fornecer soluções.  
A ideia é criar um ambiente favorável ao desenvolvimento e crescimento das startups de todo o Brasil. 
Para mais informações, confira o regulamento e as inscrições em: www.ielrs.org.br/iel-lab.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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As novas formas de trabalho a partir das mudanças ocorridas por causa da 
pandemia do coronavírus foram tratadas, na quinta-feira, no evento on-line 
Copemi no Interior, Trabalho Remoto e Home Office. A executiva de Recursos 
Humanos do Grupo Binox, de Caxias do Sul, Celiz Frizzo; e a diretora sênior de 
Produto de HCM (Human Capital Management) na América Latina da Oracle, 
dos Estados Unidos, Danielle Fortes, apresentaram os casos de suas empresas 
e como elas se adaptaram ao momento atual.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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