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IDI-RS volta a subir após dois meses de queda
O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) voltou 

a crescer em novembro de 2016, na comparação com o 
mês anterior, feito o ajuste sazonal. A elevação chegou 
a 3,1%, a primeira após dois meses de queda e a maior 
taxa desde abril de 2013, quando foi de 4,4%, aponta 
a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIER-
GS), nesta quarta-feira (18). Dos seis indicadores que 
compõem o IDI-RS, apenas a massa salarial caiu (-0,9%), 
descontados os efeitos sazonais. A maior contribuição 
positiva veio do faturamento real, que subiu 11,4%, 
recuperando parte das duas quedas anteriores. “Os 
resultados confirmam a tendência de estabilização da 
atividade observada nos últimos meses. Os sinais de leve 
melhora estão muito mais relacionados à base fraca de 
comparação do que a uma mudança no cenário econô-
mico”, alerta o presidente da FIERGS, Heitor José Müller.

 
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Trabalhadores gaúchos aceitam negociar carga 
horária diária com o empregador

Senai-RS completa 75 anos com foco na 
oferta de serviços tecnológicos e de inovação

Presidente da FIERGS acredita que Trump se 
mostrará aberto ao diálogo com as nações

Aumenta a atividade industrial no RS

Programa Sesi Aprender@Aprender com matrículas abertas

Uma pesquisa encomendada pela Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (FIERGS) junto ao Instituto Methodus, divulgada nesta 
quinta-feira (19), revela que 65% dos trabalhadores gaúchos aceitariam 
negociar a carga horária diária entre empregador e empregado para redu-
zir os dias trabalhados na semana. Esta é uma das propostas previstas na 
reforma do governo federal para criar condições de 5 milhões de empregos 
novos no País. Além disso, mais de 20% dos entrevistados são favoráveis 
à modernização das leis trabalhistas no Brasil e 55% aceitam alterações, 
dependendo das condições oferecidas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) quer, ao 
completar 75 anos, expandir seus serviços por meio da mobilidade e virtu-
alidade, tanto pelas unidades móveis quanto pelos cursos em educação à 
distância. Criado em 22 de janeiro de 1942, o Senai-RS cumpre sua missão 
de capacitar trabalhadores para a indústria e apoiar as empresas por meio 
de serviços técnicos e tecnológicos.  “Nosso objetivo é ampliar ainda mais a 
oferta de serviços e contribuir para o crescimento e o aumento da compe-
titividade da indústria”, destaca o diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 “Donald Trump se elegeu com um discurso que defendia uma agenda 
de maior protecionismo comercial. Resta saber se o discurso de campanha 
será levado em frente ou se foi apenas uma manobra eleitoral”, comenta 
o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
Heitor José Müller, sobre a expectativa do setor para o mandato do novo 
presidente dos Estados Unidos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A produção industrial gaúcha surpreendeu no mês de novembro, e 
com 51,1 pontos cresceu em relação a outubro, contrariando a sazonali-
dade negativa do período, revela a Sondagem Industrial divulgada pela 
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), nesta segunda-
-feira (16). Porém, um rumo diferente apresentou o indicador de emprego 
na indústria, que segue em contração: 46,4 pontos. Há 32 meses não 
mostra expansão. “O cenário para o primeiro semestre de 2017 segue 
pouco animador. Mas, ao menos, este resultado de novembro ameniza 
um pouco a falta de confiança dos empresários”, afirma o presidente da 
FIERGS, Heitor José Müller. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Programa Sesi Aprender@Aprender está com matrículas abertas 
nas cidades de Bento Gonçalves, Campo Bom, Erechim, Esteio, Estrela, 
Gravataí, Guaíba, Guaporé, Montenegro, São Sebastião do Caí, Parobé, 
Passo Fundo, Sapiranga, Sapucaia do Sul,  Teutônia, Marau, Porto Alegre, 
Santa Cruz do Sul e São Leopoldo. O programa funciona no contraturno 
escolar, para crianças de 6 a 12 anos, e busca estimular o pensamento 
criativo, empreendedor, tecnológico e científico e para o desenvolvimento 
de habilidades e competências cognitivas, sociais e afetivas. As ações 
educativas promovem projetos de pesquisa que tratam de temas como 

Vida e Ambiente, Ser humano e Saúde, Terra e Universo; Robótica, Ciência, 
Inovação e Sociedade; Cultura (Artes Cênicas/Dança e Teatro), Música; Artes 
Visuais; Esporte e Educação Alimentar. Além disso, são realizadas oficinas 
sobre leitura e informação; patrimônio cultural; arte; desafio ético e robótica.

O objetivo do Sesi-RS é tornar essas crianças capazes de resolver proble-
mas de maneira crítica, dinâmica, sistêmica e empreendedora, atendendo 
aos desafios do mundo contemporâneo, preparando-as para o futuro de 
maneira promissora e saudável. Dependentes de trabalhadores da indús-
tria contam com valor especial. Informações pelo telefone 0800 51 8555.
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