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Bancos Sociais e EGR fecham 
parceria para campanha de 
arrecadação de alimentos

FIERGS terá mais um ano de gestão

Entidade projeta queda na taxa da inflação e
crescimento menor da economia em 2022

Exportações industriais atingem maior nível para novembro

Resultados dos projetos para desburocratização do 
Estado são apresentados ao presidente da FIERGS

Sinduscom Vales com nova diretoria na gestão 2022-2024

Sesi fecha 2021 com mais de 
10 milhões de atendimentos

IEL acelera a interação entre a 
indústria e as startups

Três ocupações já garantiram vaga 
para WorldSkills Shangai 2022

Etapa do Grand Prix de 
Inovação em Caxias do Sul

Senai comemora 80 anos com projeção de aumentar matrículas

Aberto novo edital para vagas remanescentes 
e formação de suplentes no Ensino Médio

Centro de Formação Profissional 
é inaugurado em Flores da Cunha

Senai qualifica mulheres em parceria com empresas

Embaixador do Reino Unido destaca participação do RS
para incremento das relações bilaterais com o Brasil

Educação de Jovens e Adultos do 
Sesi com matrículas abertas
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Economia
CNI divulga perspectivas para 2022

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

SuStEntabilidadE
Propostas para Marco Global para a Biodiversidade Pós-2020

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 
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SÉRIE QUERO EXPORTAR
O jeito mais fácil de entrar no mercado internacional

Agora você tem a oportunidade de ampliar seu conhecimento sobre  
o processo de exportação em cursos com metodologia garantida  
por uma instituição de qualidade reconhecida e 100% on-line.
São três opções de capacitações que vão desde o básico, para quem está 
começando no processo de internacionalização, ou temas mais avançados 
sobre precificação e adequação de embalagens para exportação. Faça a 
diferença no mercado internacional, aprenda com a série Quero Exportar. 

CRUZE AS FRONTEIRAS DO CONHECIMENTO, ACESSE

WWW.EXPORTAFLIXCNI.COM.BR E SAIBA MAIS.

CNI-Exportaflix-Enter-Navio-Anuncio-202x266mm.indd   1CNI-Exportaflix-Enter-Navio-Anuncio-202x266mm.indd   1 31/07/20   11:4131/07/20   11:41

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 6  nº 61  

novembro 21

DUBAI ▶ Maior missão prospectiva da indústria abre oportunidades de negócios
EDUCAÇÃO ▶ Pesquisa mostra que estudantes aprovam o Novo Ensino Médio
LEGISLATIVO ▶ Setor produtivo defende aprovação da reforma tributária

▼ SENADOR NELSINHO TRAD
"Cabotagem fortalece 
matriz logística"

Menos carbono, 
melhores negócios

Lideranças industriais explicam por que 
empresas lucrativas dependem de ações 

sustentáveis e adesão ao ESG

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

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da Indústria (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 adqui-
rido.  Para as empresas, a EJA do Sesi é a oportunidade de desenvolver seus colaborado-
res, elevar o nível de escolaridade e qualificar o seu quadro de pessoal. Mais informações  
https://www.sesirs.org.br/servicos/eja-educacao-de-jovens-e-adultos-distancia ou 
pelo telefone 0800 051 8555 e whatsapp 51 99226.3846. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Os Sindicatos industriais que participaram da reunião do Conselho de 
Representantes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS) aprovaram, por unanimidade, a extensão do atual mandato em mais 
um ano, visando acelerar as ações da entidade que, muitas delas, ficaram com-
prometidas pela pandemia de 2020/2021. O mesmo ocorreu na Assembleia das 
empresas associadas ao Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(CIERGS), igualmente aprovada a alteração por unanimidade. Assim, as atuais 
diretorias da Federação e do Centro continuarão conduzindo as instituições 
até 15 de julho de 2024 como disposição transitória, ou seja, a alteração vale 
apenas uma vez, pela excepcionalidade da pandemia, pois permanece inalte-
rada a regra estatutária de três anos por gestão. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) 
deverá encerrar 2021 em 10,1% e a expectativa é de uma desaceleração para 
5,8% ao final de 2022. Porém, a convergência para o centro da meta de 3,25% 
só deverá ocorrer em 2023, projeta a FIERGS, que apresentou seu Balanço 
2021 e Perspectivas 2022, na terça-feira, de forma on-line. “A inflação foi o 
tema do ano, tanto pelos seus impactos nos custos de produção, quanto pela 
deterioração do poder de compra dos consumidores. O comportamento dos 
índices de preços no início do ano sinalizava um quadro já bem pressionado 
em alguns segmentos, principalmente por conta dos custos de matérias-primas 
e dos preços de commodities. Com a maior retomada da atividade, a inflação 
foi refletindo cada vez mais os diversos gargalos na oferta e o que se vê agora, 
mais uma vez, é que a base de recuperação para o País será a centralidade na 
indústria”, disse o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As exportações da indústria de transformação gaúcha deram um salto 
em novembro: totalizaram US$ 1,3 bilhão, 43,9% a mais na comparação com 
o mesmo período do ano passado. Foi o maior valor exportado para o mês 
desde o início da série histórica, em 1997. “Superamos o pior momento da 
crise provocada pelo coronavírus, mas ainda enfrentamos obstáculos como 
a escassez e preços dos insumos. Mesmo assim, a indústria gaúcha dá provas 
de sua eficiência, e dos 24 segmentos exportadores, 20 cresceram no último 
mês”, diz o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. No acumulado de janeiro até novembro, 
as exportações chegaram a US$ 12,7 bilhões, valor 35,6% e 9,9% superior aos 
totais verificados de janeiro a novembro de 2020 e 2019 (antes da pandemia), 
respectivamente.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, recebeu o coordenador 
da assessoria especial de assuntos jurídicos e de desburocratização da Se-
cretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado, Tomás Holmer, 
na segunda-feira. Holmer falou sobre o Programa Descomplica RS, criado no 
âmbito do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo 
(Cede). Segundo o governo do Estado, o Descomplica RS foi criado com o 
objetivo de contribuir para a liberdade econômica, a redução da burocracia 
e a otimização de processos do serviço público. Petry e Holmer também 
abordaram o Fundopem Express, destinado a pequenas e médias empresas. 
Na quarta-feira, o governo do Estado lançou o Tudo Fácil Empresas, que prevê 
a abertura de empresas em até dez minutos para empreendimentos de baixo 
risco, uma iniciativa também surgida dentro do Cede. Ao final do encontro 
com Petry, Holmer entregou uma publicação com os resultados do trabalho 
do Conselho entre 2019 e 2021.

O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de São Leopoldo e 
da Região dos Vales do Sinos, Caí e Encosta da Serra (Sinduscom Vales) elegeu 
o engenheiro Rodrigo Weissheimer para presidir a entidade na gestão 2022-
2024. Ele assume após a administração do presidente Roberto Luís Potrick.

A Assembleia Geral Ordinária ocorreu no dia 9 de dezembro, na sede 

do Sindicato, no Centro das Indústrias, em São Leopoldo. Rodrigo Weis-
sheimer é o mais jovem presidente eleito pela entidade. “Estou feliz pelo 
desafio assumido, juntamente com expressivas lideranças, que certamente 
farão a diferença nos segmentos da construção e do mobiliário da região, 
norteados pelo planejamento estratégico do Sinduscom Vales. Daremos 
continuidade às pautas já iniciadas com a prefeitura de São Leopoldo, por 
exemplo”, ressalta o novo presidente.

Entre as atividades previstas pela nova diretoria estão a ampliação da 
visibilidade da entidade junto às empresas e a comunidade, bem como 
um maior engajamento das ações previstas, incluindo a SIPAT Comunitária 
Itinerante Ampliada da Construção Civil e do Mobiliário e Missão Empresarial. 
Há também os Encontros dos Associados, que movimentam o segmento, 
bem como palestras e o tradicional curso Mestre de Obras, em parceria 
com o Senai Lindolfo Collor.

Roberto Luís Potrick, ao realizar o balanço da sua gestão, registrou a 
importância da participação de novas lideranças, que têm contribuído 
para renovar a diretoria. “Esta fusão de gestores, em benefício do cole-
tivo e do associativismo, tem sido renovadora para o Sinduscon Vales”, 
enfatiza Potrick.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) deverá fechar 2021 com 10,25 milhões 
de atendimentos em 9,5 mil empresas. Foram 400 mil pessoas atendidas em 
mais de 340 municípios do Rio Grande do Sul. “Batemos um recorde de atendi-
mentos ao trabalhador”, destaca o superintendente regional do Sesi-RS, Juliano 
Colombo. Neste ano, a atuação digital do Sesi-RS foi estratégica, contribuindo 
para que mais pessoas e localidades tivessem acesso aos serviços de Saúde e 
Educação disponibilizados pela organização. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em 2022, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) reforçará sua atuação como facili-
tador da interação efetiva entre a indústria gaúcha e as startups, com o objetivo 
de promover o desenvolvimento de novos modelos de negócios. Este ano foi 
lançado o IEL Lab, um hub para aceleração de startups que desenvolvem solu-
ções a desafios da indústria, com a parceria da Hards. Os desafios na fase piloto 
foram em logística, saúde mental e produtividade. “O programa se consolidará 
em 2022 e 2023, com meta de atendimento de mais 15 empresas industriais do 
RS”, explica o superintendente do IEL-RS, Carlos Zuanazzi. A intenção é antecipar 
oportunidades e soluções aos desafios da indústria de transformação. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Das cinco Seletivas WorldSkills realizadas na última semana com participação 
de alunos do Senai do Rio Grande do Sul, três obtiveram o primeiro lugar e 
representarão o Brasil na competição internacional que acontece em outubro 
do próximo ano: Mecatrônica, Tecnologia em Mídia Impressa e Sistemas Dry 
Wall e Estucagem.

O Senai-RS também disputou vaga em Eletrônica e Carpintaria de Telhados. 
Nas provas, os jovens são desafiados a executar tarefas do dia a dia do trabalho 
das profissões, dentro de prazos e padrões internacionais de qualidade.  

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com o objetivo de aproximar o aluno da empresa, buscando solucionar 
problemas reais encontrados no processo de fabricação, através das metodo-
logias ativas, foi realizado nos dias 13 e 14 de dezembro, o Grand Prix Senai 
de Inovação-Marcopolo, com a participação de 25 alunos, em Caxias do Sul. 
O evento contou com cinco escuderias selecionadas do Senai Nilo Peçanha, 
Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica e do Centro de Treinamento 
Marcopolo, que sediou o evento.

Às vésperas de completar 80 anos, o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-RS) fecha 2021 com um saldo positivo em matrículas. Foram 
89 mil em todas as modalidades, sendo 21 mil em EAD. Além disso, na área de 
inovação e tecnologia, são 89 projetos em desenvolvimento. “O nosso destaque 
este ano foi o aumento significativo das matrículas dos cursos técnicos, tanto 
EAD (3,8 mil)  quanto presencial (4,2 mil), totalizando 8 mil matrículas, levando 
em conta que no ano passado o total foram 5 mil. Isto se deve a dois fatores: 
é o resultado da modernização do Senai, que teve um investimento significa-
tivo nos últimos anos em infraestrutura e equipamentos, e à metodologia de 
educação profissional que o Senai utiliza, incluindo o emprego de tecnologias 
educacionais que possibilitam a qualidade dos cursos semipresenciais”, ressalta 
o diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A fim de preencher as vagas remanescentes, bem com formação de lista 
de suplentes, nas cinco Escolas Sesi de Ensino Médio (Pelotas, Sapucaia do Sul, 
Gravataí, Montenegro e São Leopoldo), foi lançado novo edital para admissão 
de estudantes ao 1º ano do Ensino Médio para o ano letivo de 2022, no perí-
odo diurno, em horário estendido (turnos da manhã e tarde). A seleção deve 
ser agendada, com avaliação socioemocional, de Matemática e de Língua 
Portuguesa, entrevista individual e entrevista com a família. As escolas Sesi 
oferecem uma proposta pedagógica sociointeracionista, de abordagem dialó-
gica, interdisciplinar e contextualizada, principalmente no mundo do trabalho, 
com foco no desenvolvimento de competências e habilidades e excelência 
acadêmica. Além disso, visa despertar no educando a busca de sua autonomia 
intelectual, com uma proposta de qualificação para a escolha e o exercício de 
uma profissão e de sua cidadania.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A busca de muitas gestões do Centro Empresarial de Flores da Cunha finalmente foi 
concretizada. O Centro de Formação Profissional do SENAI de Flores da Cunha, que foi 
construído na área da entidade, está oficialmente inaugurado. O projeto foi entregue à 
comunidade de Flores da Cunha em uma solenidade na manhã de hoje (15) e contou 
com a presença do diretor do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(CIERGS), Geraldo José Alexandrini, representando o presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, do presidente do Centro Empresarial de Flores da Cunha, Alessandro 
Cavagnolli, do vice, Gilberto Boscato,  do diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein, 
do prefeito de Flores da Cunha, César Ulian, além de líderes empresariais da região.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) em parceria 
com a empresa Ball, fábrica multinacional de latas de alumínio, localizada em 
Viamão, estão capacitando 60 mulheres da região no curso de Qualificação 
em Mecânica de Manutenção, com carga de 160h, gratuitamente. O objetivo 
principal do projeto é a criação de um banco de talentos para futura contra-
tação e aproveitamento da mão de obra feminina capacitada nos processos 
de fabricação da empresa. As aulas estão sendo realizadas no Senai Gravataí.

Já em Charqueadas, por meio do Senai Montenegro e em parceria com a 
Gerdau, por meio do Programa Pertencer, outras 30 mulheres serão qualifica-
das no curso de Operador de Processos Siderúrgicos, de 490 horas. As alunas, 
todas já contratadas pela empresa passarão pelo programa de formação com 
o Senai durante 3 meses com aulas teóricas e práticas nas dependências do 
Posto de Atendimento do Senai na Gerdau Charqueadas para posterior ingresso 
nas áreas da empresa.

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS fechou parceria com a 
Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) para uma campanha de arrecadação de 
alimentos. O presidente da EGR, Marcelo Gazen, apresentou na terça-feira, 
durante a Reunião das Diretorias da FIERGS e do CIERGS, as peças da campanha 
cujo objetivo é incentivar a doação pelos usuários das rodovias de alimentos 
não perecíveis nas praças de pedágio da empresa. Estes mantimentos serão 
posteriormente distribuídos por meio da rede do Banco de Alimentos da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul para famílias em 
situação de vulnerabilidade.

O embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson, se reuniu nessa 
segunda-feira com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry, na FIERGS. No encontro, discutiu-se a 
percepção existente entre os dois países de que ao Brasil e ao Reino Unido 
interessa a intensificação das relações bilaterais, assim como a construção 
de uma parceria estratégica, na qual o Rio Grande do Sul tem participação 

fundamental por seu potencial econômico e industrial.
Um dos fatores a preocupar na relação comercial é a Normativa do 

Reino Unido (Environment Act 2021) que propõe a proibição do uso de 
determinadas commodities em atividades naquele país, a menos que 
as normas de produção locais relativas ao uso da terra e desmatamento 
sejam obedecidas.

No ano passado, a corrente de comércio entre Brasil e Reinou Unido su-
perou os US$ 4,8 bilhões, e com o Rio Grande do Sul, US$ 192 milhões, o que 
corresponderam a quedas de 11,5% e 3,34%, respectivamente, em relação 
a 2019. Entre janeiro e novembro de 2021, porém, a corrente entre os dois 
países já alcançou US$ 5,12 bilhões, aumento de 15,38% na comparação 
com o mesmo período de 2020. Com o RS, esta elevação chegou a 19,24%. 
O Reino Unido é apenas o 23º destino das exportações gaúchas. Entre os 
principais produtos comercializados para os britânicos em 2020 estiveram 
Preparações de peixes ou crustáceos, Madeira e carvão vegetal.

Wilson esteve acompanhado da cônsul-honorária britânica em Porto 
Alegre, Denise Crawshaw-Pellin; e da assessora especial de Política Doméstica, 
Juliana Moura Bueno. O coordenador do Conselho de Comércio Exterior da 
FIERGS, Aderbal Fernandes Lima, também participou do encontro.

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al
Fo

to
: D

ud
u 

Le
al

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al
Fo

to
: D

ud
u 

Le
al

Fo
to

: T
at

ia
na

 C
av

ag
no

lli

mailto:unicom%40fiergs.org.br?subject=Contato%20com%20Unicom
http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
https://www.youtube.com/tvfiergs
https://www.flickr.com/photos/fiergs_ciergs/albums
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
https://medium.com/sistema-fiergs
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/cni-projeta-crescimento-do-pib-do-brasil-em-12-para-2022/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/cni-apresenta-propostas-para-marco-global-para-a-biodiversidade-pos-2020/
https://jornalismo.portaldaindustria.com.br/cni/revista_industria/revista-industria-brasileira-11-2021/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/nova-lei-do-gas-e-uma-das-grandes-apostas-para-a-retomada-da-economia-avalia-cni/
https://www.fiergs.org.br/noticia/educacao-de-jovens-e-adultos-do-sesi-rs-esta-com-matriculas-abertas-0
https://www.fiergs.org.br/semana-fiergs
https://www.fiergs.org.br/noticia/fiergs-tera-mais-um-ano-de-gestao
https://www.fiergs.org.br/noticia/fiergs-projeta-queda-na-taxa-da-inflacao-e-crescimento-menor-da-economia-em-2022
https://www.fiergs.org.br/noticia/exportacoes-industriais-atingem-maior-nivel-para-novembro
https://www.fiergs.org.br/noticia/sesi-rs-fecha-o-ano-com-mais-de-10-milhoes-de-atendimentos
https://www.fiergs.org.br/noticia/iel-rs-acelera-interacao-entre-industria-e-startups
https://www.fiergs.org.br/noticia/tres-ocupacoes-ja-garantiram-vaga-para-worldskills-shangai-2022
https://www.fiergs.org.br/noticia/senai-comemora-80-anos-com-projecao-de-aumentar-matriculas
https://www.fiergs.org.br/noticia/sesi-abre-novo-edital-para-vagas-remanescentes-e-formacao-de-suplentes-no-ensino-medio
https://www.fiergs.org.br/noticia/centro-de-formacao-profissional-do-senai-e-inaugurado-em-flores-da-cunha

