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IDI-RS tem queda recorde no Rio Grande do Sul

Redução dos juros deve vir acompanhada de 
retomada gradual da atividade, afirma FIERGS

Curso gratuito do Sesi prepara trabalhadores
 sobre prevenção à Covid-19

Senai aprova 12 propostas de consultorias para 
empresas do setor automotivo no Rota 2030

Retomada de parte das atividades na Capital 
é bem recebida pela indústria

Entidade diz que repasse ao consumidor do custo com 
excedente de energia deve ser revisto durante pandemia

Senai doa 800 protetores faciais
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Após registrar alta em janeiro e fevereiro, o Índice de Desempenho 
Industrial  (IDI-RS), divulgado nesta quinta-feira  (7) pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul   (FIERGS), teve uma queda 
recorde de 10,2% em março,   feitos os ajustes sazonais. Consequência 
da pandemia do novo coronavírus, que provocou uma crise na atividade 
industrial gaúcha. “Os resultados mostram que os custos econômicos para 
conter a disseminação da pandemia, ainda que de forma parcial, levaram 
a indústria a um declínio em velocidade e profundidade sem preceden-
tes. E isso é extremamente preocupante. Com a demanda muito fraca e 
com os impactos das restrições em toda sua extensão, a queda deve se 
intensificar em abril e novos recordes negativos devem ser observados”, 
afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com os duros impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus 
na economia, a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir 
em 0,75 ponto percentual a taxa de juros (para 3%), nessa quarta-feira (6), 
é justificada, mas deve vir acompanhada de outras medidas, segundo a 
FIERGS. “Os juros baixos podem auxiliar na disponibilidade de crédito a 
custos mais acessíveis. Porém, somente a retomada gradual da atividade 
poderá evitar um agravamento da crise econômica”, diz o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Capacitar e conscientizar os trabalhadores da indústria sobre as formas 
de combate e prevenção à Covid-19 é o objetivo do novo curso EAD do 
Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). Com duração de 4h, que pode ser 
realizada totalmente à distância, Prevenção e Combate à Covid-19 é 100% 
gratuita para as indústrias e seus trabalhadores.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) teve 12 
propostas de consultorias aprovadas para receber recursos do Projeto e 
Programa Prioritário de Alavancagem de Alianças para o Setor Automotivo 
do Senai no âmbito do Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística. O 
objetivo é encontrar soluções para aumentar a produtividade de indústrias 
fornecedoras da cadeia produtiva do setor automotivo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O novo decreto da prefeitura de Porto Alegre, ampliando a retomada 
gradual das atividades por parte de alguns segmentos econômicos na 
Capital, foi bem recebido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS). “A FIERGS pedia que se desse essa oportunidade 
principalmente ao pequeno comerciante, que precisa de vendas diárias para 
fazer pagamentos. Isso foi feito, e para a indústria também é importante, 
pois se ampliam as alternativas para poder desovar sua produção”, afirma o 
presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, reforçando a necessidade 
de essa reabertura vir acompanhada das medidas preventivas a serem 
seguidas: uso de álcool gel e máscaras, bem como evitar a aglomeração 
de pessoas dentro dos estabelecimentos, regras válidas também para 
médios e grandes comerciantes.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O anúncio do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, de que 
a forte queda no consumo de energia no Brasil por causa da pandemia 
do coronavírus pode deixar distribuidoras de eletricidade com sobras 
contratuais preocupa a FIERGS. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, entende que em um caso excepcional como a pandemia as regras do 
contrato poderiam ser revistas para que o consumidor e as distribuidoras 
não arquem sozinhos com o custo, podendo dividi-lo também com as ge-
radoras, por exemplo. “Em função da pandemia, a indústria automobilística 
e outros setores da indústria em geral estão completamente parados e 
irão amargar enormes prejuízos. O comércio, restaurantes, também irão 
amargar enormes prejuízos por não venderem. Se não há consumo de 
energia, não é admissível parte desta sobra ser paga por nós, consumi-
dores”, afirma Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 Uma ação conjunta entre o Instituto Senai de Inovação em Metalme-
cânica e empresas da região do Vale dos Sinos possibilitou a doação de 
protetores faciais a órgãos públicos, hospitais e parceiros da comunidade.  
Com a falta de equipamentos individuais de proteção, o  Senai trabalhou 
em algumas frentes a fim de contribuir no combate à Covid-19 e seus 
efeitos econômicos e sociais. Uma delas foi a produção e doação de cerca 
de 800 Face Shields para hospitais, órgãos públicos e outros parceiros da 
comunidade.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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