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STF tem que modular decisão sobre
matérias com trânsito em julgado

Equipe do Senai Guaporé é primeira colocada no InspiraTech

Sesi inicia campanha de vacinação contra a gripe 2023

Pesquisa aponta baixo nível de 
confiança do industrial gaúcho

FIERGS apresenta programa de irrigação e projeto
ferroviário ao secretário de Desenvolvimento

Inscrições prorrogadas para o Programa IEL Lab

Vestibular da Faculdade Senai
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

▼ EVALDO VILELA
ex-presidente do CNPq: 
Academia deve estar 
mais perto das indústrias

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 8  nº 73  

janeiro 2023

COMÉRCIO ▶ Acordo entre Brasil e Reino Unido promete aumentar transações
COMPETITIVIDADE ▶ País avança no ranking, mas Custo Brasil ainda prejudica os negócios
SENAI ▶ Instituição investe na requalificação e recolocação de trabalhadores 50+

Ações efetivas para a 
retomada da indústria
CNI apresenta propostas para que o novo governo adote medidas que 
acelerem a recuperação da atividade industrial após os anos de crise

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Educação
População aprova mudanças trazidas 
pelo Novo Ensino Médio

SuStEntabilidadE
Bioeconomia ganha impulso e alavanca 
desenvolvimento tecnológico no Brasil

A decisão do Supremo Tribunal Federal de alterar decisões tributárias 
mesmo que já tenham trânsito em julgado precisa ser modulada a fim de 
não agravar a insegurança jurídica que está se instalando no País. Esse é 
o entendimento da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS), cujo presidente, Gilberto Porcello Petry, vem alertando desde 
a semana passada sobre a situação de intranquilidade que as empresas 
estão sofrendo a partir da votação do STF que admitiu a quebra automática 
da coisa julgada em matéria tributária.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os desafios lançados pelo IEL Lab com as empresas Novus e Exatron 
tiveram suas inscrições prorrogadas até 28 de fevereiro. O programa, 
do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), ligado à FIERGS, em parceria com 
Sesi-RS e Senai-RS, tem como objetivo conectar startups e indústrias 
através da aceleração de projetos inovadores. Informações pelo site  
https://www.ielrs.org.br/inovacao/iel-lab

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Estão abertas as inscrições para o vestibular agendado da Faculdade 
Senai Porto Alegre para os cursos de graduação tecnológica Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Redes de Computa-
dores, Sistemas Embarcados, e Sistemas de Telecomunicações. O candidato 
poderá se inscrever via internet no site www.senairs.org.br/vestibular, com 
duas opções, realizar a prova de seleção ou aproveitar o resultado obtido 
no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Após a inscrição, a faculdade 
entrará em contato com o candidato para agendar a data da prova, ou a 
apresentação da documentação. Os cinco cursos são para turno da noite. 
Informações: www.senairs.org.br/faculdade-senai/graduacao-senai.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Matrículas abertas para 
Educação de Jovens e Adultos

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do 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 adquirido.  Para 
as empresas, a EJA do Sesi é a oportunidade de desenvolver seus colaboradores, elevar 
o nível de escolaridade e qualificar o seu quadro de pessoal. Informações e inscrições: 
https://www.ejadosesi.com.br/ ou pelo 0800 051 8555.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS), divulgado 
pela FIERGS, continua a mostrar pessimismo disseminado entre os empresários. 
O resultado da pesquisa atingiu 45,9 pontos em fevereiro, redução de um pon-
to em relação a janeiro, e de 17 após quatro quedas nos últimos cinco meses, 
desde outubro do ano passado. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS apresentou ao secretário de Desenvolvimento Econômico do 
Rio Grande do Sul, Ernani Polo, durante reunião do Conselho da Agroindústria 
(Conagro) da entidade, o Programa de Irrigação no RS e Projeto Ferrovia RS. 

O Conagro elaborou um estudo para compreender o impacto da estiagem 
na produção de milho que é utilizado pela agroindústria na alimentação dos 
animais, bem como identificar as regiões prioritárias para implantação de 
iniciativas de armazenamento de água para uso em sistemas de irrigação.

O Conagro, em parceria com o Conselho de Infraestrutura (Coinfra), 
também busca a mobilização para a implantação da Malha Ferroviária Cha-
pecó (SC) – Passo Fundo (RS), a partir da extensão do projeto Ferroeste, do 
governo do Paraná de uma via férrea interestadual com um traçado de 1.567 
quilômetros, ligando os municípios de Maracaju (MS) e Paranaguá (PR), além 
de criar um ramal entre Foz do Iguaçu (PR) e Cascavel (PR) e entre Cascavel e 
Chapecó (SC). Para a implantação da ferrovia em mais um trecho, ampliando 
entre Chapecó e Passo Fundo (RS), o  primeiro passo é elaborar um Estudo 
de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE).

Ernani Polo encaminhará os projetos para a Secretaria de Desenvolvi-
mento analisar a possibilidade de dar prosseguimento. A reunião ocorreu 
na quarta-feira e foi conduzida pelo coordenador do Conagro, Alexandre 
Guerra, e o vice, Aristides Vogt.

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
A FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), e da Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind), realiza o Seminário 
de Negociações Coletivas 2023. Será em 14 de março, das 13h30min às 17h30min, no Salão de Convenções da entidade. Informações:  
eventos.contrab@fiergs.org.br, ou 0800 0518555 - Opção 3. Inscrições: https://negociacoescoletivas.eventize.com.br/

AGENDA

A solução ao desafio “Como remover a serigrafia desperdiçando a 
menor quantidade de material plástico possível, menor custo de mão de 
obra e com segurança”, desenvolvido por alunos do Senai de Guaporé, foi o 
projeto vencedor do Inspira Tech, finalizado nesta quinta-feira, em Brasília. 
O evento é um desafio lançado pelo Ministério da Educação e Sebrae para 
a promoção da cultura da educação empreendedora.  O Inspira Tech é 
uma competição nacional, de caráter educacional, voltada à identificação 
e desenvolvimento por estudantes da educação profissional e tecnológica 
de ideias de novos negócios de base tecnológica.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A campanha de vacinação contra a gripe 2023 do Serviço Social da 
Indústria (Sesi-RS) já está em andamento. As inscrições podem ser feitas 
pelo link sesirs.org.br/campanhavacinacao. As empresas do Rio Grande 
do Sul interessadas em participar já podem se inscrever e preencher o 
cadastro, incluindo o número de doses desejadas. A aplicação ocorrerá 
em ordem de aprovação do contrato. Mais informações pelo e-mail cam-
panhavacinacao@sesirs.org.br ou pelo telefone 0800 051 8555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A indústria de transformação gaúcha começa 2023 com crescimento nas 
exportações. No primeiro mês do ano, apresentou faturamento de US$ 1,39 
bilhão, o que representa uma elevação de US$ 165 milhões, 13,4% superior em 
comparação ao mesmo período do ano passado. O aumento dessas exporta-
ções justifica-se principalmente pela melhora do ambiente externo, segundo a 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, ao analisar os resul-
tados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e 
Serviços (MDIC). Os bens exportados apresentaram China (US$ 317,5 milhões), 
Estados Unidos (US$ 105,2 milhões) e a Argentina (US$ 77,4 milhões) como 
principais destinos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Exportações da indústria sobem no Rio Grande do Sul
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