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Exportações industriais no RS
superam em 33% o nível anterior ao da pandemia

Corrida em São Leopoldo

Morre o ex-presidente Paulo Vellinho

Candidatos ao Senado participam de reunião 
com industriais na FIERGS

Brasil se apresenta na COP 27 como o País das energias verdes

Vencedora do Grand Prix Senai de Inovação na Educação 
Profissional é anunciada na Expointer 

Lançada campanha de prevenção ao suicídio 

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 7  nº 69  

agosto 2022

▶ ALEXANDRE KOSSOY,  
DO BANCO MUNDIAL
"Clima pode render 
US$ 1,3 trilhão ao Brasil"

Uma década ao 
lado das empresas
Conheça as principais contribuições dos 
Institutos SENAI de Inovação e de Tecnologia 
que ajudam a promover os negócios no país

INTERNACIONALIZAÇÃO ▶ Como a Rede CIN alavanca as indústrias brasileiras no exterior
ROBÓTICA ▶ Evento global é realizado pela primeira vez no Brasil, sob organização do SESI
INCLUSÃO ▶ Vânia Neves, da Vale, explica os objetivos do programa LÍDERNEGRA

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

PREÇO NA EXPORTAÇÃO
A live gratuita sobre Custos e Formação de Preço na Exportação ocorre no dia 21, das 14h às 15h. Nela serão tratados, entre outros temas, as variáveis 
para a montagem de preços para exportação e despesas com o frete internacional. Inscrições: https://bit.ly/Custos_e_Formaçao. Informações:  
cinrs@fiergs.org.br, ou (51) 3347-8675 e WhatsApp (51) 98970 3769.

AGENDA

Competitividade
Rede CIN abre caminho para que 
empresários internacionalizem negócios

Competitividade
Indústrias brasileiras reduzem emissão de gases de 
efeito estufa e mitigam impactos no meio ambiente

As exportações da Indústria de Transformação do Rio Grande do Sul 
totalizaram US$ 1,5 bilhão em agosto. Isso representa um crescimento de 
9,4% ante o mesmo mês de 2021, a 20ª alta consecutiva no RS, e de 33,3% 
(+US$ 371 milhões) na comparação com agosto de 2019, anterior ao da 
pandemia. No acumulado do ano de 2022 até o oitavo mês, as exporta-
ções somaram US$ 11,3 bilhões, um crescimento de 27,4% em relação ao 
mesmo período do ano passado. “A economia mundial ainda aquecida tem 
favorecido o aumento substancial dos embarques para parceiros comerciais 
importantes, como os Estados Unidos e a Argentina, além do acréscimo de 
países como o Irã, a Índia e a Coreia do Sul, que acabam compensando a 
diminuição das compras chinesas”, explica o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS promove no próximo dia 18 de setembro a Corrida do Sesi em 
São Leopoldo. 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 ins-
crição 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

Com o conceito “Seja luz. Guie caminhos", o Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RS) lança a campanha relativa ao “Setembro Amarelo” voltada para 
as indústrias e para a sociedade.  A intenção é chamar a atenção para a 
importância de falar sobre suicídio, a fim de promover sua prevenção, sendo 
o tema central da saúde mental.  “O momento atual revela o quanto os 
cuidados com a Saúde Mental são essenciais para o bem-estar das pessoas 
e seu desempenho profissional.  A preocupação do Sesi-RS está ligada à 
saúde integral dos individuos”, destaca o superintendente-regional da 
instituição, Juliano Colombo. A ideia do Sesi-RS é levar o tema para líderes 
de empresas e para a sociedade de forma geral, para que todos tenham 
um olhar especial e percebam quem precisa de ajuda. A campanha pode 
ser acessada pela página: www.sesirs.org.br/setembroamarelo.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Está aberto o credenciamento 
para a Mercopar

Alunas são premiadas em 
programa de startups

Sábado Solidário arrecadará alimentos em 23 cidades

Considerada a maior feira de indústria e inovação da América Latina, a Mer-
copar, promovida pela FIERGS e o Sebrae RS, abriu as inscrições para o público 
que quiser garantir presença no evento, em Caxias do Sul, em outubro. Pessoas 
Jurídicas (visitantes vinculados a um CNPJ) já podem realizar o credenciamento 
gratuito pelo www.mercopar.com.br. Para pessoas físicas tem início no dia 
26. A idade mínima é 18 anos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma capa de celular recarregável com placa solar foi a solução encontrada 
pela equipe Multinova, com participação de alunas do Senai-RS, que participou 
do programa JA Startup, da Junior Achievement. O projeto acabou em terceiro 
lugar na classificação geral, com as alunas Grazilli Karine do Santos, Maiara 
Borges, Ana Luísa Klein Bergmann, Emily Cristina Marquetti e Eduarda Soares, 
sob orientação de Amanda Amorim Nunes, e mentoria da empresa KPMG.

O objetivo foi o de dar aos participantes a oportunidade de capacitá-los 
para o mercado de trabalho com as novas tendências e inovações do meio 
Industrial, e também realizar um reconhecimento de forma ampla das capa-
cidades individuais de cada aluno.

A Campanha de arrecadação de alimentos “Sábado Solidário”, da Rede 
de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul volta a ocorrer em 23 cidades 
gaúchas, neste sábado (10), das 9h às 18h. Voluntários uniformizados estarão 
em frente a mais de cem supermercados participantes. As arrecadações 
beneficiarão 964 entidades atendidas pelos Bancos de Alimentos do Rio 
Grande do Sul. Já no dia 7 de setembro, a campanha ocorreu em Viamão.

A ação deste sábado envolverá os Bancos de Alimentos de Alegrete, 
Alvorada, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, 
Gravataí, Pelotas, Porto Alegre, Região do Calçado (Novo Hamburgo, Campo 

Bom, Estância Velha e Sapiranga), Santa Maria, Tramandaí, Torres, Vale do 
Sinos (São Leopoldo, Esteio, Sapucaia e Portão) e Venâncio Aires.

A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul foi instituída 
pela FIERGS, no ano 2000, e desde então, realiza o Sábado Solidário, com o 
objetivo de angariar doações que são destinadas às pessoas atendidas em 
creches, asilos, lares de excepcionais, casas de passagens, associações, clubes 
de mães entre outras ONGS. Somente em 2021, foram arrecadados 196.767 
quilos de alimentos nas ações. Doações também podem ser feitas on-line, 
no site www.doealimentos.com.br
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Com o desafio proposto de melhoria na conectividade dos equipamentos 
durante o trabalho em campo, quatro escuderias do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-RS) disputaram o Grand Prix Senai de Inovação 
na Educação Profissional. A competição envolveu participantes da Olimpíada 
do Conhecimento, foi realizada no último sábado, durante a Expointer, e teve 
como vencedora a escuderia Ser, composta por Fernando Lima Mansur, do Senai 
Canoas (eletrônica industrial); Eduardo Severo, Sapucaia do Sul (soldagem), e 
Jorge Marcelo Braga Bortoletti, Porto Alegre (segurança cibernética). O desafio 
foi lançado pela empresa New Holland, fabricante de implementos voltada tanto 
para a área agrícola, com produtos como tratores e colheitadeiras, quanto para 
área industrial e de construção civil, com retroescavadeiras.

O Grand Prix é uma corrida de inovação aberta em que equipes multidiscipli-
nares, chamadas de escuderias, criam e desenvolvem protótipos com soluções 
inovadoras para desafios reais das indústrias e da sociedade. Com isso, demons-
tram que, com uma combinação de métodos de inovação e profissionais multidis-
ciplinares, é possível obter respostas diferenciadas para as propostas sugeridas.Fo
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O Brasil caminha para se tornar uma nação preferencial para investi-
mentos internacionais pelas condições que possui de produzir energia de 
forma verde e sustentável, e esta mensagem será levada à 27ª Conferência 
da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 27, que ocorrerá no Egito, em 
novembro, garante o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Segundo 
ele, que participou de uma reunião na FIERGS, nessa sexta-feira, a crise de 
fornecimento provocada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia cria uma nova 
geopolítica mundial quando o assunto é energia, e o Brasil, por ser um “país 
amigo, verde e social” e com custo muito mais baixo, poderá absorver essa 
mudança na cadeia global de suprimentos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Faleceu, na quinta-feira, aos 95 anos, o ex-presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e do Centro das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS) na gestão 1971/1974, Paulo D’Arrigo 
Vellinho, em Porto Alegre. Nascido em Caxias do Sul, o  industrial também pre-
sidiu a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), de 1989 
a 1992, e a Associação Gaúcha de Avicultura. Formado em Química Industrial 
na UFRGS, em 1949, direcionou sua atividade à administração de empresas, 
destacando-se na presidência das empresas Coemsa Ansaldo e a Springer. Foi 
presidente do Conselho da Klift Ar-Condicionado, e atuou no Grupo Avipal, na 
condição de vice-presidente.

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al
Fo

to
: D

ud
u 

Le
al

Três candidatos do Rio Grande do Sul ao Senado participaram da Reunião 
Especial das Diretorias da FIERGS e do CIERGS. Comandante Nadia, Olívio 
Dutra e Ana Amélia Lemos, separadamente, apresentaram aos industriais, 
na terça-feira, os seus projetos caso sejam eleitos no próximo mês. Cada um 
falou por 20 minutos, com mais 10 minutos para perguntas dos diretores.  

O candidato Hamilton Mourão também foi convidado, mas não pode com-
parecer em função de compromissos assumidos em Brasília, em razão do Dia 
da Independência. Os três candidatos receberam uma cópia do documento 
“A industrialização para voltar ao rumo do crescimento”, elaborado pelo 
Grupo de Política Industrial da FIERGS.

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.fiergs.org.br/semana-fiergs
https://jornalismo.portaldaindustria.com.br/cni/revista_industria/revista-industria-brasileira-08-2022/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/nova-lei-do-gas-e-uma-das-grandes-apostas-para-a-retomada-da-economia-avalia-cni/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/rumo-a-economia-de-baixo-carbono/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/empresas-brasileiras-no-mundo/
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
https://www.fiergs.org.br/noticia/exportacoes-industriais-de-agosto-no-rs-superam-em-33-o-nivel-anterior-ao-da-pandemia
https://www.fiergs.org.br/noticia/corrida-do-sesi-chega-sao-leopoldo
https://www.fiergs.org.br/noticia/sesi-rs-lanca-campanha-de-prevencao-ao-suicidio
https://www.fiergs.org.br/noticia/estao-abertas-inscricoes-para-mercopar
https://www.fiergs.org.br/noticia/brasil-se-apresenta-na-cop-27-como-o-pais-das-energias-verdes

