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Exportações da indústria no  
Rio Grande do Sul caem 14,7%

Senai produz e doa máscaras 
em várias regiões do Estado

Curso gratuito do Sesi prepara trabalhadores
 sobre formas de combate à Covid-19

Prêmio por incremento em matrículas EAD

Banco de Alimentos da FIERGS se aproxima 
de 1 milhão de quilos doados

FIERGS destaca que restrição ao comércio
afeta recuperação da indústria e do emprego

Presidente da FIERGS e vice-presidente Mourão
debatem os reflexos da crise para o Brasil

Instituto Senai é reconhecido 
para fazer controle metrológico 
de medidores de vazão de gás
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As exportações da indústria gaúcha somaram US$ 760,9 milhões em 
abril, queda de 14,7% na comparação com o mesmo mês de 2019. Foi a 
sétima retração consecutiva. Assim, desde outubro de 2019, as exportações 
no setor registram recuos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está produ-
zindo aventais e máscaras para hospitais e outras instituições em diversas 
regiões do Estado, além de capacitar empresas para a confecção dos 
equipamentos de segurança. A iniciativa faz parte da ação da instituição 
para a produção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a fim de 
contribuir no combate à Covid-19 e seus efeitos econômicos e sociais. 

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 Senai de Santa Cruz do Sul foi o terceiro lugar no Valoriza EAD, na 
categoria Veteranos (+ de 15% de matrículas EAD), promovido pelo Senai 
Nacional. Onze equipes de diversas regiões  participaram . A Guardiões EAD 
teve um incremento de matrículas pagas de 88% entre julho e dezembro 
do ano passado. Foi superada apenas  pela  Equipe de Açailāndia (MA) com 
100% de aumento e do Senai de Criciúma (SC), com 151%.

No mês de abril até o início de maio, o Banco de Alimentos da FIERGS 
distribuiu 650 mil quilos de doações no Estado, e em junho estima chegar a 
1 milhão de quilos. São mais de 35 mil cestas básicas entregues para cerca 
de 150 mil pessoas. Como alternativa aos habituais eventos presenciais de 
arrecadação, as doações podem ser feitas diretamente pela internet no 
site www.doealimentos.com.br ou ainda por depósito nas contas: Banco: 
ITAÚ - Agência: 1687 - C/C: 29.898-2 ou Banco do Brasil - Agência:  1889-9-  
C/C: 122.323-2 - CNPJ 04.580.781/0001-91.

O novo decreto de distanciamento controlado do governo do Estado, 
que passou a valer essa semana, pouco altera a situação da indústria, pois 
mantém o funcionamento parcial do setor, apenas estabelecendo cores de 
bandeiras para cada região com maior ou menor risco de contágio pelo 
coronavírus. Porém, como continuam as limitações severas ao comércio nos 
municípios gaúchos, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS) ressalta ser esse um fator a influenciar nas retomadas da 
indústria e do emprego, que levarão ainda mais tempo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Tecnologia em Petróleo Gás e Energia foi reconhecido 
pelo Inmetro como laboratório habilitado para realizar o controle metrológi-
co legal de medidores de gás do tipo rotativo e turbina (Portaria Inmetro nº 
114:1997).  Atualmente, além do Inmetro, apenas três empresas são autorizadas 
a realizar este controle no País, o Senai-RS é o primeiro laboratório não indústria 
a receber o reconhecimento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry, sugeriu na manhã dessa sexta-feira (15), ao 
participar de uma live com o vice-presidente da República general Hamilton 
Mourão, que o Governo Federal crie um fundo para socorrer diretamente 
as empresas, com linha direta, de R$ 40 ou 50 bilhões. A ideia, segundo 
Petry, é “irrigar a economia” brasileira em um momento tão crítico, abalada 
pela forte crise provocada pela pandemia do coronavírus, sem precisar 
passar pela burocracia das instituições bancárias. A live foi uma iniciativa 
do deputado estadual tenente-coronel Zucco, e teve como tema A Crise da 
Covid-19 – reflexos na economia, na saúde e nas ações do Governo Federal.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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