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Pesquisa aponta percepção positiva da 
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Presidente Petry lidera missão comercial Brasil-Chile 2022
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programa de aprendizagem profissional

Siab-RS completa 80 anos de atuação 
pela indústria de alimentos e bebidas
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ICEI-RS mostra confiança em alta entre 
os industriais no Rio Grande do Sul

Oportunidades de venda para as Forças Armadas

Empossada nova diretoria do Sindipan-RS

Mostra Sesi Com@Ciência recebe inscrições gratuitas de escolas
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Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS) revela a avaliação da sociedade gaúcha sobre o 
setor industrial no RS. Para 78%, a percepção é positiva por gerar empre-
gos e recursos ao Estado, aumentar o PIB, investir em tecnologia e trazer 
esperança. “Dentre as citações que justificam a imagem positiva chama a 
atenção o item que coloca a indústria como um setor que ‘traz esperança’. 
O significado deste resultado é extremamente importante pelo sentido 
de futuro para a sociedade. E acreditamos que o futuro, ao trabalho da 
indústria pertence. As fábricas estão no centro da economia, dando tração 
ao desenvolvimento”, afirmou o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, na terça-feira, ao divulgar o resultado do levantamento durante 
almoço comemorativo aos 85 anos da entidade.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

DRAWBACK
Drawback e Mercado Interno será o tema da webinar que a FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), realiza em 24 de agosto, 
às 9h30min. A live terá foco especial nas operações de mercado interno e como essa possibilidade pouco utilizada pode ter um impacto considerável 
no fluxo de caixa da empresa, tornando os produtos mais competitivos e lucrativos no mercado interno e externo. Informações: cinrs@fiergs.org.br,  
(51) 3347-8675 e WhatsApp (51) 98970-3769. Inscrições gratuitas: https://bit.ly/vantagensdodrawback.

SIAL PARIS
A Feira Sial Paris ocorre entre 15 e 19 de outubro com a perspectiva de trazer as mais recentes inovações mundiais dos mercados de Alimentos e 
Bebidas. Por isso, a FIERGS organiza uma comitiva empresarial ao evento, que se juntará à missão coordenada pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). As inscrições continuam abertas para esta que é a mais importante feira internacional do setor, e interessados em participar podem entrar em 
contato com o Centro Internacional de Negócios da FIERGS (CIN-RS) pelo e-mail cinbusiness@fiergs.org.br ou no telefone (51) 3347-8866.

AGENDA

SuStentabilidade
Indústria debate ações para o Brasil 
crescer com sustentabilidade

Competitividade
CNI e Sebrae firmam novo acordo para incentivar 
desenvolvimento de MPEs dentro e fora do Brasil

Corrida tem etapa 
em Parobé

Parceria com a Expoagas permitirá arrecadação dos excedentes

O Sesi-RS promove no próximo no domingo a Corrida do Sesi em 
Parobé. O objetivo do evento, que terá as distâncias de 3km e 6km e 3km 
de caminhada, é promover a prática de atividades físicas e incentivar a 
solidariedade, por meio da arrecadação de alimentos. O pagamento da 
inscrição será em doação de alimentos, compondo uma sacola no valor de 
R$ 30,00 diretamente para a rede de Banco de Alimentos do Rio Grande 
do Sul, integrante da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Na Expoagas 2022, que ocorre de 23 a 25 de agosto no Cento de Eventos 
FIERGS, o Banco de Alimentos da FIERGS receberá alimentos perecíveis, não 
perecíveis e produtos de higiene e limpeza, referente às sobras e excedentes 
dos expositores da feira, podendo assim atender mais de 300 entidades ca-
rentes na cidade. Ao término do evento, a equipe do Banco de Alimentos irá 

arrecadar nos estandes as devidas doações. Cada expositor participante terá 
em seu estande um adesivo com identificação de estande doador. O Banco de 
Alimentos de Porto Alegre distribui 250 toneladas de alimentos mensalmente 
para entidades de ensino infantil, asilos, lares de excepcionais, associações 
comunitárias, e muitas outras, beneficiando mais de 40 mil famílias.

A melhora do cenário econômico nacional fez o Índice de Confiança 
do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS), divulgado pela FFIERGS, 
voltar a subir em agosto. Passou para 59,6 pontos, 2,2 a mais do que os 
57,4 de julho, o maior aumento desde maio de 2021 e o nível mais alto 
desde outubro do ano passado, 5,4 pontos acima da média histórica. 
“O otimismo do industrial gaúcho está mais disseminado, refletindo a 
recuperação da economia depois da crise da pandemia, como a desa-
celeração da inflação e a queda do desemprego”, diz o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry. O ICEI-RS, assim como os componentes, 
varia de zero a cem pontos. Valores acima de 50 indicam a presença 
de confiança. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) promoverá, 
no dia 24 de agosto, dois eventos em comemoração aos aniversários 
das unidades de Carazinho (70 anos) e de Passo Fundo (50). A cerimônia 
de Carazinho ocorrerá no turno da manhã e, a de Passo Fundo, à noite.

O Centro de Formação Senai João Wallig, em Carazinho, foi fundado 
em 1952 e possui, na sua estrutura, laboratórios de informática, oficinas, 
salas de aula e setores de apoio que atuam na formação profissional de 
pessoas nos cursos de Aprendizagem Industrial e de Evolução Profis-

sional. Além de atender áreas de alimentação, climatização, soldagem 
e muitas outras. 

Já o Centro de Formação Profissional Senai Jorge Barbieux, de Passo 
Fundo, foi criado em 1972 e vem contribuindo para o desenvolvimento 
da região na formação de jovens e adultos que buscam ingressar no 
mercado de trabalho, bem como daqueles que necessitam de especia-
lização em suas funções. A unidade atua nas áreas de Construção Civil, 
Eletroeletrônica, Metalmecânica, Automotiva, entre outras.
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O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, deu posse à nova diretoria, 
do Sindicato e Centro das Indústrias de Panificação e Confeitaria e de Massas 
Alimentícias e Biscoitos no Estado do Rio Grande do Sul (Sindipan-RS) para a 
gestão no triênio 2022-2025, com Arildo Bennech Oliveira na presidência. Foi em 
cerimônia na sede da Federação, na noite de terça-feira. “Hoje é um dia muito 
especial para a FIERGS, comemoramos os 85 anos dessa Casa, enaltecemos o 
passado e valorizamos a expansão do setor industrial", disse o presidente Petry.

 Arildo Bennech de Oliveira, que substitui Carla Carnevali  Gomes, pretende 
ampliar o conhecimento "de padaria, de vendas, de gestão, de como podemos 
evoluir e melhorar, apoiando cada vez mais o setor'".  Já o presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), Paulo Menegueli, 
ressaltou alguns números do setor no Brasil, como o faturamento de R$ 106 
bilhões e os 2,4 milhões de empregos gerados no País. Durante a posse, foi 
assinado o termo de cooperação entre o Sindipan-RS e o Banco de Alimentos 
de Porto Alegre, ligado à FIERGS. A partir de agora, o Banco vai recolher exce-
dentes de pães das panificadoras de todo o Estado para doar a quem precisa.

Estão abertas as inscrições para escolas interessadas em participar da 
Mostra Sesi Com@Ciência, evento gratuito que ocorrerá no Centro de Even-
tos da FIERGS, em Porto Alegre, nos dias 5 e 6 de outubro. A Mostra, que 
destaca iniciativas educacionais do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) nas 
áreas da ciência, inovação e tecnologia, deve reunir mais de 20 mil pessoas 
e terá entre os palestrantes o biólogo, jornalista e escritor Mia Couto, o filó-
sofo e educador colombiano Bernardo Toro, o professor Christian Dunker, 
do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e o pesquisador 
em tecnologias para a educação e professor da Universidade de Columbia, 
Paulo Blikstein. Algumas das palestras serão on-line, com transmissão ao 
vivo a todos os participantes que estiverem presencialmente no evento. As 
inscrições podem ser feitas pelo site www.sesicomciencia.com.br. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O Sindicato das Indústrias de Alimentação e Bebidas do Estado do Rio 
Grande do Sul (Siab-RS) completou 80 anos em 12 de agosto – data em 
que foi assinada a Carta Sindical da entidade pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego, em 1942. O Sindicato representa a base estadual, com exceção 
de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Bagé e Dom Pedrito, que mantêm sua 
representatividade municipal.

Em oito décadas de existência, uma das mudanças mais recentes, 
após a modernização das leis trabalhistas, foi a incorporação do setor 

de bebidas em seu rol de representatividade – água e cerveja – uma 
vez que as bebidas quentes, como cachaça e licores, já faziam parte da 
base. “Eu creio que essa união foi importante para todos, racionalizamos 
as estruturas e mantivemos o atendimento sem perder a qualidade da 
assistência”, informa o presidente do Siab-RS, Marcos Oderich, que atua 
junto ao Sindicato há cerca de 30 anos. De acordo com dados da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) e da Receita Federal são cerca de 
4.500 empresas representadas pelo Siab-RS.

O maior evento da cultura japonesa do Rio Grande do Sul, após uma 
pausa de dois anos nas edições presenciais, retorna apresentando a 9º edição 
do Festival do Japão RS - "Kizuna - laços e conexões entre as pessoas".  A 
Associação do Festival do Japão do Rio Grande do Sul promove nesta sexta-
-feira, 19 de gosto (às 15h), sábado e domingo (ambos às 10h), na Academia 
da Polícia Militar, em Porto Alegre, com a venda de ingressos antecipados 
com valores de R$ 12 a R$ 30, com atrações e atividades culturais. O evento 
mantém a parceria realizada com o Banco de Alimentos da FIERGS, por 
meio da compra do Ingresso Solidário. Desde a primeira edição, o festival 
já arrecadou mais de 50 toneladas de alimentos, destinados às entidades 
atendidas pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre.  O Festival do Japão 
RS tem a estimativa de receber 30 mil visitantes, sendo 95% do público não 
descendente de japoneses. Os ingressos, inclusive o Solidário (somente ante-
cipado), no valor de R$ 18, podem ser adquiridos em www.sympla.com.br.  

O setor automotivo do Rio Grande do Sul pode conhecer nesta 
sexta-feira as novidades do Programa 2030 e debater ações conjuntas 
para fomentar sua competitividade, durante o Encontro Nacional das 
Coordenadoras do Programa Rota 2030, o Enacoop Rota 2030, realizado 
na sede da FIERGS, em Porto Alegre. O encontro foi promovido pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), em 
conjunto com o Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas 
em Metalmecânica (ISI SIM).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Medida Provisória n° 1.116/2022, que institui o Programa Emprega + 
Mulheres e Jovens, destinado à inserção e à manutenção de mulheres e jovens 
no mercado de trabalho, tem prazo até 14 de setembro para ser votada na Câ-
mara Federal e no Senado. Por entender a necessidade de urgência da matéria 
e que a principal medida destinada aos jovens é a modernização do programa 
de aprendizagem profissional, a Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul reuniu industriais e parlamentares da Bancada Federal gaúcha 
para debater o tema, nessa sexta-feira. Segundo o coordenador do Conselho de 
Articulação Parlamentar (Coap) da FIERGS, Cláudio Bier, que conduziu a reunião 
promovida em conjunto com o Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), a 
falta de profissionais qualificados no mercado é um dos problemas da indústria, 
e a permanência desses jovens aprendizes nas empresas deve ser incentivada, 
o que não ocorre atualmente pelo excesso de regramentos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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A 9ª reunião do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança (Comdefesa) 
da FIERGS, com a presença do presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, 
proporcionou o debate entre industriais e representantes militares sobre os 
processos de compra das Forças Armadas – especificamente dos comandos 
militares locais –, de produtos e materiais da Indústria de Defesa. Os partici-
pantes acompanharam o painel de “Oportunidades de venda para as Forças 
Armadas”, em que cada comandante regional falou sobre os projetos estraté-
gicos e necessidades de fornecimento de cada Força:  o vice-almirante Sílvio 
Luís dos Santos, do 5º Distrito Naval (de forma on-line), o general-de-Exército 
Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do Comando Militar do Sul (CMS), e 
o major-brigadeiro-do-ar Marcelo Fornasiari Rivero, do 5º Comando Aéreo 
Regional (V Comar).

A reunião, realizada na terça-feira, foi mediada pelo vice-presidente da FIERGS 
e coordenador do Comdefesa, Gilberto Ribeiro, e ao final foram passadas algu-
mas informações importantes do Comitê, especialmente sobre a participação 
na 7ª Mostra BID Brasil, e foi possível aos participantes experimentarem um 
simulador da Realdrive Tech, o qual foi levado para demonstração. Também 

foi relatado aos presentes sobre a participação do Comitê da Indústria de 
Defesa e Segurança da FIERGS na Feira de Hannover 2022 – primeira vez 
que a pauta de Defesa esteve presente na feira industrial.

Empresários brasileiros, liderados pelo vice-presidente da  
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, participam na próxima semana de uma missão 
comercial ao Chile organizada pela CNI. O objetivo é o de promover 
negócios para as empresas brasileiras e viabilizar investimentos entre 
o Brasil e o país vizinho.

A delegação brasileira realizará encontros para discutir possíveis ações 
conjuntas com os chilenos, e terá também reunião com o embaixador do 
Brasil no Chile, Paulo Pacheco.

Na quarta-feira, ocorre o Seminário Requisitos para fazer negócios 
com Chile, na sede da Sofofa, a Sociedade de Fomento Fabril chilena, 
correspondente à CNI. Haverá networking de empresários brasileiros com 
empresas e autoridades daquele país.
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