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FIERGS diz que redução 
dos juros tenta atenuar 
efeito da crise

CNI apresenta 37 propostas ao governo para 
atenuar a crise decorrente do coronavírus

Sesi e Senai têm aulas 
suspensas desde quinta-feira

Senai suspende atividades presenciais

Sesi suspende atendimento ao público 
seguindo orientações da OMS

Crise do coronavírus derruba confiança 
do industrial gaúcho

FIERGS proíbe viagens ao exterior 
e antecipa vacinação antigripal

Indústria gaúcha começa na segunda-feira 
vacinação contra a gripe para trabalhadores

Senai põe estrutura de inovação de tecnologia a 
serviço do combate aos efeitos do coronavírus

Edital Gaúcho de Inovação para 
Indústria tem 27 novas ideias 
aprovadas no segundo ciclo
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Os potenciais impactos da crise provocada pelo coronavírus na eco-
nomia abalaram o otimismo dos empresários gaúchos. É o que aponta 
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS), divulgado nesta 
quinta-feira (19) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS). O ICEI-RS atingiu 61 pontos em março, recuo de 5,9 pontos 
ante fevereiro, a maior queda desde junho de 2018 (-6,2). “O resultado 
interrompe uma tendência positiva iniciada no segundo semestre de 
2019. O choque, de intensidade e duração desconhecidas, gera muita 
incerteza e coloca um forte viés de baixa para o crescimento da atividade 
industrial no Estado nos próximos meses”, diz o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
decidiu proibir viagens ao exterior em representação da entidade ou para 
funcionários com cursos de capacitação em outros países. A determina-
ção abrange também o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (CIERGS), Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-RS), Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) e a 
Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Inicia na segunda-feira (23) uma megaoperação de vacinação contra 
a gripe para os trabalhadores das indústrias do Rio Grande do Sul. O 
Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) montou uma estratégia para atender 
à demanda neste momento, incluindo empresas em férias coletivas ou 
com expediente diferenciado. "Começaremos uma verdadeira operação 
de guerra com o envolvimento de mais de 200 profissionais que estarão 
vacinando trabalhadores em todo o Estado. Lembrando que muitos 
setores industriais não podem parar, pois precisam seguir abastecendo 
supermercados e farmácias para a população", destaca o superintendente 
do Sesi-RS, Juliano Colombo.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) colocou sua 
rede de 27 Institutos de Inovação e 60 Institutos de Tecnologia a serviço do 
combate ao novo coronavírus. O Edital de Inovação para a Indústria lançou, 
nesta quarta-feira (18), chamada para receber propostas de soluções contra 
os problemas causados pelo vírus que tenham aplicação imediata e com 
resultados em até 40 dias. Serão investidos R$ 10 milhões em propostas que 
ajudem a prevenir, diagnosticar e tratar a Covid-19 e seus efeitos, como a 
fabricação de mais respiradores mecânicos e o desenvolvimento de testes 
rápidos de detecção. As inscrições podem ser feitas no site: http://www.
portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-de-inovacao-para 
industria/categorias/missao-contra-covid-19/.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria teve 27 novas ideias apro-
vadas no segundo ciclo. A divulgação ocorreu nesta quarta-feira (18). São 11 
da categoria A (grandes e médias indústrias) e outras 16 da B (startups, mei, 
micro e pequenas).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A redução em 0,50 ponto percentual da taxa Selic, determinada nesta 
quarta-feira (18) pelo Comitê de Política Monetária (Copom), não surpreende 
a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). Segundo 
a entidade, em meio ao surto do coronavírus e ao elevado risco de paralisação 
da economia brasileira, o Copom tenta atenuar o efeito da crise no País. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) encaminhou, nesta quarta-
-feira (18), um conjunto de 37 propostas de medidas nas áreas de tributa-
ção, política monetária, financiamento, normas regulatórias e legislação 
trabalhista, voltadas para o enfrentamento e a atenuação dos efeitos da 
crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19, provocada pelo 
novo coronavírus.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai-RS) suspenderão as aulas presenciais a partir de 
quinta-feira (19), em consonância com orientação da Secretaria Estadual 
de Educação, atingindo cerca de 31,8 mil alunos. Cientes da responsabi-
lidade perante a comunidade, as medidas das instituições tem caráter 
preventivo, apesar de não haver nenhum caso positivo entre alunos, 
docentes e funcionários.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A partir de segunda-feira (23), as atividades presenciais de todas as 
unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) do Rio 
Grande do Sul estão suspensas, inclusive aulas e atendimento ao público. 
A medida se dá com o posicionamento emergencial de distanciamento 
social que indica evitar aglomerações e contato físico, em prevenção à 
pandemia da Covid-19, com objetivo colaborar para atenuar o pico de 
casos da doença, seguindo as recomendações da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) suspende, a partir desta sexta-feira 
(20), todas as atividades de atendimento ao público nas suas unidades do 
Rio Grande do Sul. Com o posicionamento emergencial de distanciamento 
social a fim de evitar aglomerações e contato físico, o Sesi busca prezar pela 
saúde de todos que frequentam os espaços de suas unidades. A medida se 
dá em prevenção à pandemia da Covid-19, e tem como objetivo colaborar 
para atenuar o pico de casos da doença, seguindo as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do governo estadual.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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://www.fiergs.org.br/noticia/crise-do-coronavirus-derruba-confianca-do-industrial-gaucho
https://www.fiergs.org.br/noticia/fiergs-proibe-viagens-ao-exterior-e-antecipa-vacinacao-antigripal
https://www.fiergs.org.br/noticia/industria-gaucha-antecipa-vacinacao-contra-gripe-para-trabalhadores
http://senairs.org.br/noticia/senai-poe-estrutura-de-inovacao-de-tecnologia-servico-do-combate-aos-efeitos-do-coronavirus
https://www.fiergs.org.br/noticia/edital-gaucho-de-inovacao-para-industria-tem-27-novas-ideias-aprovadas-no-segundo-ciclo
https://www.fiergs.org.br/noticia/fiergs-diz-que-reducao-dos-juros-tenta-atenuar-efeito-da-crise-provocada-pelo-coronavirus
https://www.fiergs.org.br/noticia/cni-apresenta-37-propostas-ao-governo-para-atenuar-crise-decorrente-do-coronavirus
https://www.fiergs.org.br/noticia/sesi-e-senai-suspendem-aulas-presenciais-partir-de-quinta-feira
https://www.fiergs.org.br/noticia/senai-rs-suspende-atividades-presenciais
https://www.fiergs.org.br/noticia/sesi-suspende-atendimento-ao-publico-seguindo-orientacoes-da-oms

