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Indústria do RS deixou de comercializar R$ 180 milhões 
em média por dia desde o início da crise

FIERGS vê como positiva a liberação do comércio 
pelo governo na Região Metropolitana

FIERGS considera ações do governo do Estado 
como decisivas para controle da pandemia no RS

Sesi oferecerá programa de testagem rápida 
de Covid-19 para indústrias

Senai produz EPIs para profissionais da saúde do RS

Senai retoma serviços de Tecnologia e Inovação 
de acordo com orientações municipais

Decisão argentina de abandonar futuras negociações de 
acordos comerciais gera incertezas no Mercosul

Serviço Social da Indústria 
lança Guia de Saúde Mental 
para o período de pandemia 

Projetos de sensoriamento relacionados à prevenção 
da Covid-19 serão desenvolvidos pelo ISI SIM

Demanda cai em 80% das indústrias 
gaúchas durante a pandemia

Entidade sugere à prefeitura liberação da 
reabertura também ao comércio
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A indústria gaúcha deixou de comercializar R$ 180 milhões em média 
por dia como consequência da crise do coronavírus, revela levantamento 
da FIERGS nessa segunda-feira (27). O resultado foi obtido por meio do 
acompanhamento do valor das Notas Eletrônicas (NF-e + NFC-e) emi-
tidas no Estado e divulgado semanalmente pela Receita Estadual. Isso 
permite ter uma estimativa das perdas financeiras por conta da queda 
nas vendas da atividade econômica gaúcha durante a paralisação. “A 
continuarem as restrições de funcionamento de diversas atividades no 
Estado, esse cenário de dificuldades será aprofundado. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
vê como positiva a decisão do governador Eduardo Leite de liberar o 
comércio na Região Metropolitana a partir de decreto transitório que 
passa a vigorar nessa sexta-feira (1º). A decisão final, porém, caberá aos 
prefeitos dos municípios, de acordo com a realidade local e seguindo 
rigorosos critérios de segurança e protocolos definidos pela Vigilância 
Sanitária. “É o início de uma abertura que esperamos aconteça para todo 
o comércio e vem em boa hora, na semana de vendas de Dia das Mães, o 
segundo movimento principal do comércio depois do Natal. Desovando 
os estoques, os comerciantes poderão solicitar novos pedidos às indús-
trias. O anúncio vem ao encontro daquilo que a FIERGS tem solicitado, 
esperamos que os prefeitos também liberem”, afirma o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul  (FIERGS) 
considera que o fato de o número de pacientes recuperados pela Covid-19 
no Estado ser praticamente o dobro daqueles em recuperação se deve 
às ações  preventivas e a iniciativas do governo do Estado, o que ajuda 
a manter em patamar baixo o número de vítimas. Segundo divulgado 
pelo governador Eduardo Leite, com base em levantamento da Secretaria 
da Saúde, do total de 1.256 pacientes registrados no RS até 28 de abril, 
784 foram recuperados, o que corresponde a 62,42%, do total. Ainda 
continuam 427 em tratamento para recuperação, ou 34% dos pacientes 
até  agora. Em percentual de óbitos, o Rio Grande do Sul está abaixo da 
média nacional, com 3,58%.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) criou um projeto de testagem 
rápida para Covid-19, que oferecerá exclusivamente para as indústrias do 
Rio Grande do Sul. “Desenvolvemos esse projeto de combate à Covid-19, 
pois entendemos a importância de estarmos ao lado da indústria também 
neste momento, como forma de reduzir os impactos na produtividade e 
na saúde dos trabalhadores”, avalia o superintendente do Sesi-RS, Juliano 
Colombo.  A previsão é de que sejam realizados 50 mil testes ao longo 
do programa.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) realiza uma 
força-tarefa em algumas de suas unidades no Estado para a produção de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras e aventais. 
“Estamos usando nossa estrutura para contribuir como podemos”, ressalta o 
diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein. Em Porto Alegre, o Senai Moda e 
Design entregou nesta semana 110 aventais confeccionados para o Hospital 
Divina Providência, com TNT doado pela instituição de saúde. A previsão 
é fabricar um total de 360. A instituição também recebeu uma demanda 
do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) para a produção de 
17,5 mil máscaras de proteção para distribuir a profissionais da saúde 
que atendem na linha de frente no combate ao coronavírus, assim como 
para colaboradores do próprio Simers que fazem atendimento presencial.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os serviços de metrologia (ensaios e calibrações) e certificação de 
produtos realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai-RS) estão sendo retomados no Rio Grande do Sul, respeitando as 
orientações da administração de cada município. No dia 23 de março, 
o Senai havia anunciado que essas atividades em todo o Estado seriam 
atendidas apenas para finalizar laudos e relatórios de amostras e equipa-
mentos já recebidos. Por outro lado, novas demandas de outros serviços de 
Tecnologia e Inovação da área como as Consultorias e Projetos de Pesquisa 
Desenvolvimento e Inovação (PDI) seguiram sendo realizadas de forma 
remota, ou seja, sem pausa durante o período do distanciamento social. Nas 
unidades, permanecem os plantões de atendimento via telefone e e-mail.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A decisão da Argentina de abandonar as negociações futuras de acordos 
comerciais dentro do Mercosul gera incertezas dentro do bloco, entende a 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul  (FIERGS). O país 
vizinho, em crise econômica interna e diante das incertezas internacionais 
provocadas pela pandemia do coronavírus, se coloca contra a agenda de 
negociações em curso com Índia, Singapura, Coreia do Sul, Canadá e Líba-
no, entre outros. Acordos anteriores, como o da União Europeia,  seguem 
valendo. “Apesar de seus problemas, o Mercosul é bom comercialmente 
para as indústrias brasileiras e gaúchas, pois é o principal bloco para as 
exportações de manufaturados. Muitas pequenas e médias empresas 
mantêm estratégia de internacionalização regionalmente e o Mercosul 
resulta na melhor opção”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 
Atualmente, cerca de 700 empresas gaúchas exportam para a Argentina. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As medidas de combate à disseminação do coronavírus, embora 
necessárias, podem trazer impacto negativo no bem-estar das pessoas. 
O isolamento social, que reduz o contato humano, aliado a medos como 
adoecer e perder familiares podem elevar os níveis de estresse ou ansie-
dade. Para ajudar empresas a lidar com essa realidade, o Serviço Social da 
Indústria (Sesi) lançou nesta semana o Guia Sesi Saúde Mental em tempos 
de Covid-19: Guia Sesi para gestores de empresas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Na próxima semana, o Instituto Senai de Inovação em Soluções Inte-
gradas em Metalmecânica (ISI SIM), de São Leopoldo, dará início a dois 
projetos selecionados recentemente pelo Edital Emergencial Covid-19, 
com investimentos aportados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-RS), pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação In-
dustrial (Embrapii) e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI). Os dois projetos fazem parte de uma abordagem de plataforma 
de triagem remota, desenvolvida pelo ISI SIM. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sondagem Industrial Especial do RS, realizada entre 1º e 14 de abril e 
divulgada nessa terça-feira (28) pela Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul  (FIERGS), aponta que 97,6% das indústrias gaú-
chas foram afetadas pelo coronavírus, 91% de forma muito negativa. A 
demanda recuou em 80% delas, sendo que em 43,6% de forma intensa. 
“A pandemia gerou grandes obstáculos às operações. Além da falta de 
demanda provocada pelo isolamento social e fechamento do comércio, 
as indústrias tiveram dificuldade em adquirir insumos, matérias-primas e 
com a logística de transporte de produtos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A liberação da reabertura das indústrias em Porto Alegre, anunciada 
pelo prefeito Nelson Marchezan, foi considerada positiva pela FIERGS. 
No entanto, faz algumas ressalvas. "Os horários estabelecidos no decreto 
do prefeito poderiam ser também flexibilizados, pois há segmentos com 
transporte próprio que não impactam o transporte coletivo da cidade", 
avalia a entidade.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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