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Cenário se agrava e baixa a confiança do industrial gaúcho

Edital Gaúcho de Inovação aprova mais 18 projetos

Senai presta consultoria gratuita à indústria 
para fabricação de EPIs

Encontros virtuais com 
instituições financeiras

Preocupação é a de manter empresas ativas e  
pessoas com renda, diz presidente da FIERGS

Mensagem Dia da Indústria 2020

Centro de Eventos FIERGS lança estúdio 
para eventos híbridos por streaming

FIERGS discute alternativas para o 
modal ferroviário no Rio Grande do Sul

IEL promove 
consultorias online
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O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS), divulgado 
nessa quarta-feira (20) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), revela que o otimismo no setor continua for-
temente abalado por conta da crise do coronavírus. Após desabar 28,3 
pontos em abril, o ICEI-RS recuou mais 0,7 em maio, caindo para 32. É o 
menor nível da série mensal iniciada em 2010. “As condições da economia 
e das empresas continuam se deteriorando com a profunda recessão e 
incerteza em razão da pandemia, e o que é pior, sem indicar qualquer 
perspectiva de melhora no curto prazo”, afirma o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, reforçando que um nível tão baixo de confiança 
é um sinal muito negativo para a produção, investimento e emprego do 
setor nos próximos meses.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria teve 18 projetos aprovados 
para desenvolvimento no segundo ciclo. As novas propostas se juntam aos 
15 que já haviam sido aprovados no começo de março, no primeiro ciclo. 
O edital, promovido pelo Sebrae, Sesi, Senai e IEL, com apoio da FIERGS e 
Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do 
Sul, promove a cultura da inovação e busca aumentar a competitividade 
da indústria gaúcha, disponibilizando entre R$120 mil e R$ 400 mil. As 
inscrições para o terceiro ciclo encerram no dia 24 de maio.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) vai prestar 
mentoria gratuita às empresas que quiserem fabricar equipamentos de 
proteção individual (EPIs), pivotar ou ampliar a produção existente. As 
inscrições estão abertas, até 31 de maio, no site do Edital de Inovação para 
a Indústria. O treinamento on-line, que tem duração de oito horas, será 
realizado pela rede de 27 Institutos Senai de Inovação e 60 Institutos Senai 
de Tecnologia distribuídos pelo país. Serão realizadas 250 mentorias, que 
ocorrerão até 30 de junho. Empresas de todos os portes podem se inscrever.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Centro de Eventos FIERGS acaba de lançar o Estúdio F – Plataforma 
de Streaming e Conteúdo, um dos primeiros espaços instalado dentro de 
um centro de eventos no Brasil e equipado para a transmissão pela Internet 
de eventos corporativos. Ele está numa área de 300 metros quadrados, 
com pé direito de 3,3 metros, tela de LED curva com 34 metros quadrados, 
iluminação, sonorização, além de todos os equipamentos e técnicos de 
vídeo e streaming necessários.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O modal ferroviário no Rio Grande do Sul foi tema de uma reunião 
via web realizada, nessa segunda-feira (18), entre a FIERGS, por meio do 
Conselho de Infraestrutura (Coinfra), o senador gaúcho Luis Carlos Heinze 
e líderes empresariais de diferentes setores. Um dos objetivos da video-
conferência, mediada pelo coordenador do Coinfra, Ricardo Portella, foi 
o de levar propostas à empresa Rumo, que detém a concessão no Estado, 
para investimentos que permitam a reativação de trechos da malha que 
estão desativados. A empresa apresentou um plano de modernização 
ferroviária que será analisado pela FIERGS e por outras entidades da in-
dústria, agricultura e comércio, que utilizam as ferrovias para o transporte 
de cargas e participaram do encontro.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) promove consultorias on-line com 
especialistas, professores e profissionais com destaque no mundo em-
presarial, sempre às quintas-feiras, às 17h.  Na próxima semana, a Série 
IEL de Mentoria em Gestão Empresarial, terá “Engajamento e trabalho 
remoto em tempos de pandemia”, com a diretora do Mercado Livre, Pa-
trícia Araújo (dia 28).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A indústria gaúcha já passou por muitos 
desafios. Mas este é diferente de todos. Por isso, 
nossa prioridade é ajudar as empresas e seus 
empreendedores a enfrentarem este momento.

Nesse esforço coletivo, somamos o trabalho 
do Sesi, do Senai, e do IEL do Rio Grande do Sul, 
que fazem parte do Sistema FIERGS/CIERGS. 
Estamos juntos também com os Sindicatos 

industriais e as Associações, Centros e Câmaras 
que atuam em todas as Regiões gaúchas. Será 
uma tarefa gigantesca. Mas com a nossa união 
e o bom senso das autoridades, dos governan-
tes e dos políticos, vamos superar os problemas 
rumo a uma indústria cada vez mais preparada 
para o futuro.

Sempre lembrando que a sobrevivência das 

nossas empresas depende das medidas que ado-
tarmos hoje. Neste 25 de maio de 2020, Dia da 
Indústria, nossa mensagem é de fé e convicção 
de que vamos superar mais este desafio .

Contem com o Sistema FIERGS / CIERGS.

Gilberto Porcello Petry
Presidente FIERGS/CIERGS

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

Capacitar e conscientizar os trabalhadores da indústria sobre as for-
mas 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. "A iniciativa faz 
parte de um conjunto de ações que o Sesi-RS está desenvolvendo com 
enfoque nos cuidados com a saúde em tempos de pandemia”, afirma o 
superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo. “A intenção é contribuir 
para uma retomada mais segura aos ambientes de trabalho, ajudando na 
recuperação da indústria gaúcha”, conclui.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), realizou na 
quarta-feira (20), mais um Bate-Papo com Instituições Financeiras, para 
esclarecer as medidas de crédito anunciadas, as condições que as insti-
tuições operam e como as indústrias podem acessá-las. O evento on-line 
foi com a gerente de Novos Negócios da BizCapital, Luciana Carvalho, que 
analisou as medidas de créditos adotadas em decorrência da pandemia. 
Na próxima quarta-feira, 27 de maio, às 13h30min, o NAC, juntamente 
com o Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) e o Instituto Euvaldo 
Lodi, organiza mais uma edição da série, com o gerente do Departa-
mento Regional Sul da Finep, João Florêncio da Silva. Ele falará sobre as 
linhas de financiamento para inovação, com ênfase na de Reconversão 
Industrial. Inscrições gratuitas em nac@fiergs.org.br.  Em 4 de junho, o 
BNDES e o Santander farão uma apresentação em conjunto. Informações:  
(51) 3347-8508 ou 3347-8566.

A indústria deve tomar a frente na recuperação que o Brasil necessita 
após  superada a grave crise do coronavírus, entende o presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto 
Porcello Petry, em manifestação pelo Dia da Indústria, comemorado em 
25 de maio. Para essa retomada ocorrer, porém, será fundamental medidas 
que preservem o setor, além da continuidade do ajuste fiscal e das refor-
mas estruturais que o Brasil vinha implementando, entre elas a venda de 
empresas estatais que não são estratégicas para o País. “A preocupação 
principal é a de como manter as empresas em atividade, sem muitas 
dívidas, e as pessoas com renda”, afirma Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE E ASSISTA AO VÍDEO DO PRESIDENTE DA FIERGS
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