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Mercopar 2021 supera 
expectativa e bate recorde 
em negócios gerados

Consciência e colaboração são pilares para a Economia Circular

Inovação marca o estande 
de Sesi, Senai e IEL

Diretoria do Sicepot-RS toma posse para a gestão 2021-2023

Sesi Com@Ciência propõe 
debates sobre educação 
e tecnologia

Gaúchos levam o bronze 
em Manufatura Integrada e 
Mecânica Industrial

Sesi vai sediar Surdolimpíada 
internacional em 2022

Atividade industrial no RS 
sobe pelo terceiro mês

Geração Distribuída se expande e especialistas 
debatem as perspectivas deste mercado no Brasil

Seminário apresenta os 
caminhos da Jornada 4.0

FIERGS participa de missão à Feira Anuga

Lançada terceira edição do Edital Gaúcho 
de Inovação para Indústria

Serviço Social da Indústria 
inaugura nova sede 
em Farroupilha

Senai e Prefeitura de Caxias do 
Sul firmam intenção de parceria
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Pequenas emPresas
Conheça algumas das oportunidades de crédito

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Projetos de investimento
CNI lança edital para captar empresas especializadas 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 
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O produto que protege 
nossos pés tem o trabalho 
de várias indústrias.
Muitos trabalhadores de várias indústrias colocam seu talento 
para levar estilo e conforto para os pés dos brasileiros. 
Toda uma cadeia produtiva se interliga para gerar empregos 
e valorizar o produto nacional.

Indústria brasileira. A força que está em tudo.

portaldaindustria.com.br

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 6  nº 59  

setembro 21

DRAWBACK ▶ Sem renovação de atos concessórios, prejuízo pode ser de R$ 1,2 bi
RECUPERAÇÃO ▶ Emprego industrial cresce por 12 meses consecutivos
ROBÓTICA ▶ Tudo sobre o lançamento da temporada 2021/2022

▼ SENADORA DANIELLA RIBEIRO
“Precisamos avançar na educação”

Inovação em 
todo lugar
A vacina contra a Covid-19 é apenas 
o episódio mais recente da longa série
de mudanças para uma vida melhor

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

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

AGENDA

CUSTOS DE IMPORTAÇÃO
A capacitação Custos Pertinentes à Importação será realizada em 13 e 14 de outubro, de forma on-line, das 15h às 18h, uma promoção da FIERGS, por 
meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS). O objetivo é proporciponar uma visão geral e prática da importação a partir da compreensão dos 
elementos de custos e suas variáveis durante o processo de compra internacional. Informações: cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 989-7037-69.

Com um mercado cada vez mais em expansão, a Geração Distribuída con-
siste em gerar a energia elétrica próxima ou no local de consumo, quando o 
próprio consumidor a produz por meio de sistemas instalados em suas casas 
ou empresas. Para debater o tema e buscar estimular novos projetos no setor, a 
FIERGS - por meio do Conselho de Infraestrutura (Coinfra) e do Instituto Euvaldo 
Lodi - e o Sebrae-RS promoveram nessa quinta-feira, dentro da Mercopar, o V 
Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis no Rio Grande 
do Sul. O evento ocorreu de forma híbrida, com parte o público presencial e 
parte via transmissão pela internet.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O seminário Inovar com os Pés no Chão, dentro da 4ª Jornada 4.0, promovida 
pelo Conselho de Inovação e Tecnologia – CITEC da FIERGS e pelo IEL-RS, com o 
apoio da Rede RS Indústria 4.0 e do Sebrae RS, contou com a entrega da Célula 
Demonstradora de Tecnologias da Indústria 4.0. O desafio foi lançado pela Rede 
RS e a Célula foi entregue oficialmente ao cliente. O projeto foi desenvolvido 
em 120 dias, pelo Senai-RS com 12 fornecedores da Rede. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado na segunda-feira 
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), cresceu 
pelo terceiro mês consecutivo em agosto, 1,9%, ante julho. Com mais este 
resultado positivo, o acumulado no período desde junho alcançou 4% de 
aumento, recuperando a queda de 3,4% entre março e maio, e ficando 7,7% 
acima do nível anterior à pandemia, em fevereiro de 2020.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Consciência da sociedade e colaboração entre seus entes são fundamen-
tais para se vencer os desafios e alcançar uma Economia Circular.  Este foi o 
pensamento comum entre todos os palestrantes dos três painéis do seminário 
Circulando – A Relação Indústria e Economia Circular, realizado na manhã desta 
quinta-feira, durante a 30ª Mercopar, em Caxias do Sul. O evento, promovido 
pelo Conselho de Meio Ambiente da FIERGS (Codema), em parceria com o 
Instituto Euvaldo Lodi – IEL-RS e com apoio do Sebrae RS, teve como o objetivo 
difundir os princípios de circularidade e o desenvolvimento de novos mercados 
e cadeias produtivas para a indústria do futuro.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Três produtos de um caroço de pêssego: um cosmético, um extrato piro-
lenhoso para uso na agricultura e carvão ativado para uso na no tratamento 
de efluentes. Este foi o resultado do desenvolvimento de um projeto feito 
pela empresa Bioquim, de Pelotas, e o Instituto Senai de Tecnologia em Couro 
e Meio Ambiente, com recursos de um edital de inovação. O projeto foi um 
dos 17 que estiveram no estande do Sesi, Senai e IEL durante a 30ª Mercopar, 
realizada esta semana em Caxias do Sul. Outros projetos chamaram a atenção 
do público como um spray que desamassa roupas, ou uma bebida feita a partir 
da casca da noz pecan, todos desenvolvidos pelos institutos do Senai, com 
fomentos dos editais de inovação ou Embrapii. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Foi lançada na terça-feira, durante a Mercopar, em Caxias do Sul, a terceira 
edição do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sesi, 
Senai, IEL e Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação, Ciência e 
Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI). O fomento, já com inscrições abertas, busca promover a cultura 
da inovação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) tem nova sede em Farroupilha ofi-
cialmente a partir desta segunda-feira, 4 de outubro de 2021. “Eventos como 
este são importantes, pois permitem mostrar uma das razões que motivam o 
trabalho da FIERGS, que é cuidar do futuro da indústria gaúcha, investindo, 
também, na qualidade de vida de seus trabalhadores e familiares. E isso se faz 
através da instalação de Centros como este, com metodologias inovadoras, 
cuidando da educação, da saúde e da prática esportiva”, disse o presidente 
da FIERGS e do Conselho Regional do Sesi, Gilberto Porcello Petry, na sole-
nidade de inauguração da nova sede, localizada na rua Papa João XXIII, 700.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A prefeitura Municipal de Caxias do Sul e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-RS) assinaram, durante a 30º Mercopar, 
um termo de intenção para a viabilidade de parceria, que tem como 
objetivo, a união de esforços das entidades para a Revisão do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e a realização de 
um Programa de Capacitação de Multiplicadores Ambientais no âmbito 
do Plano Municipal de Educação Ambiental. O termo foi assinado pelo 
prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, e do diretor regional do 
Senai, Carlos Artur Trein. (foto)

Dois dias de muito aprendizado e troca de experiências. É isso que propõe o 
Sesi Com@Ciência, consolidado como um dos principais eventos de inovação na 
educação do Sul do Brasil. Nos dias 20 e 21 de outubro, dezenas de palestrantes 
participam da programação, que é toda on-line e pode ser acessada no site www.
sesicomciencia.com.br. Lá também é possível fazer a inscrição, que é gratuita.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os alunos do Senai-RS João Gabriel Richetti Rodrigues, Artur Ferreira Maciel 
e Kévin Guilherme Oliveira dos Santos (Manufatura Integrada) e Luan Gottems 
(Mecânica Industrial) ficaram com a terceira colocação em suas ocupações nas 
Seletivas WorldKills, encerradas dia 2 de outubro. Os alunos estão competindo 
para saber quem representará o Brasil na WorldSkills Shangai 2022.  Nas provas, 
os jovens são desafiados a executar tarefas do dia a dia do trabalho das profis-
sões, dentro de prazos e padrões internacionais de qualidade. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Centro Esportivo do Sesi de Caxias do Sul vai sediar de 1º a 15 de maio 
de 2022 a abertura, encerramento e competições de atletismo da 24ª Sur-
dolimpíadas de Verão. O termo foi assinado na última terça-feira, e prevê 
um investimento na pista de atletismo que a capacitará para muitas outras 
competições e programas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A nova diretoria do Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, 
Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral (Sicepot-RS) tomou posse 
em cerimônia realizada no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, e trans-
mitida pelo canal do YouTube do Sindicato, na quinta-feira. O engenheiro  

Rafael Sacchi (foto) assume o comando do Sindicato para o período de 2021-
2023. Ele sucede o engenheiro Ricardo Lins Portella Nunes, que ocupará a 
presidência da Associação Riograndense de Empreiteiros de Obras Públicas 
(Areop), cuja posse ocorreu na mesma cerimônia. Nunes relembrou alguns 
acontecimentos importantes no cenário econômico, vivenciados no período 
de seus últimos mandatos à frente do Sindicato, como a Reforma Trabalhista, 
da Previdência, Lei de Liberdade Econômica e o Marco Legal do Saneamento 
Básico. O ex-presidente, que já esteve no comandou do Sicepot por 12 anos, 
se colocou à disposição para contribuir com a nova gestão.

Em discurso, Rafael Sacchi destacou que “temos um novo projeto, que visa 
objetivos comuns, aqueles que trouxeram o Sicepot a essa representatividade 
do setor de infraestrutura do Estado. Meu objetivo é trazer um novo oxigênio, 
como dizem meus antecessores. A política vem se renovando, temos pessoas 
com muita experiência e jovens, e aqui não é diferente. É importante misturar 
um novo gás e a experiência, contribuindo para a tomada de decisão”. Ele 
também lembrou que o setor é muito importante, pois todo o crescimento 
do Estado passa pela infraestrutura necessariamente, é a base da pirâmide 
de crescimento e sustentabilidade.Fo
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Maior evento do segmento de Alimentos e Bebidas no mundo, a Feira 
Anuga começa neste sábado, em formato híbrido, em Colônia, na Alemanha. 
O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, lidera uma missão gaúcha com 
19 participantes, que até a próxima quarta-feira (13), visitarão os estandes, 
farão parte de quatro circuitos guiados, duas visitas técnicas e networkings 
nacional e internacional, prospectando novos negócios e investimentos. A 
missão é organizada pela FIERGS, por meio do Centro Internacional de Ne-
gócios (CIN-RS), e Apex Brasil.  

Realizada a cada dois anos, na edição de 2019 Anuga recebeu mais de 7,9 
mil expositores internacionais, com 169 mil visitantes de 201 países. O evento 
de 2021 inclui dez feiras em uma, voltadas a alimentos finos, bebidas, comida 
fresca, carnes, comidas congeladas, laticínios, panificação e confeitaria, bebi-
das quentes, alimentos orgânicos e conceitos culinários. Seguindo rigorosos 
protocolos sanitários em função da pandemia, este ano a feira é realizada no 
formato híbrido, tendo na versão on-line, a Anuga @ Home, palestras que 
serão transmitidas pela internet.

Realizada de terça a quinta-feira desta semana, no Centro de Feiras e Eventos 
Festa da Uva, em Caxias do Sul, a 30ª Mercopar – Feira de Inovação,  encerrou 
cumprindo o objetivo de ser um vetor para a retomada da atividade industrial 
no Brasil. Promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS) e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio 
Grande do Sul (Sebrae RS), a feira realizada em modelo híbrido superou as 
expectativas e registrou, até o momento, um valor estimado de R$ 224 milhões 
em negócios, um crescimento de 75% em relação ao ano anterior.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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