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Entidades empresariais pedem ao governador
reavaliação dos protocolos de funcionamento das atividades

Indústria gaúcha revela 
cenário menos adverso

Alunas do Sesi-RS são premiados na
Feira Brasileira de Jovens Cientistas

Série de Webinar Sesi discute a saúde mental

Aumento da atividade na indústria do RS
é insuficiente para recuperar perdas

Retomada econômica do Brasil será rápida, 
diz secretário especial de Previdência e Trabalho

Senai usa Produção Enxuta 
para confeccionar máscaras

Rede de Bancos de Alimentos da FIERGS e empresas
ultrapassam 2 milhões de quilos em doações
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Os presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry; da Federação do Comércio de 
Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio), Luiz Carlos Bohn; e da 
Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), 
Simone Leite, solicitaram ao governador Eduardo Leite a reavaliação dos 
protocolos de funcionamento das atividades econômicas do Plano de 
Distanciamento Controlado. Um documento assinado pelos três presi-
dentes foi entregue ao governador durante reunião, na quinta-feira (2), 
no Palácio Piratini. “Não há segurança para planejar o funcionamento 
de uma empresa com essas constantes trocas de bandeiras, liberações 
e restrições de uma semana para outra na indústria e no comércio”, diz 
Petry, ressaltando que a indústria já atua com protocolos de segurança e 
de proteção aos trabalhadores em suas unidades, reforçados ainda mais 
durante a pandemia para evitar o contágio pelo coronavírus.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os índices de atividade da indústria gaúcha cresceram em maio na 
comparação com abril, quando atingiram seus pisos históricos. Mas como 
continuaram abaixo da linha dos 50 pontos, que varia de zero a cem, ainda 
mostram um quadro desfavorável para o setor, revela a Sondagem Indus-
trial, divulgada nessa segunda-feira (29) pela Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). A evolução das expectativas para os 
próximos meses também permanece negativa, com empresários pouco 
dispostos a investir. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As alunas Luiza do Santos, Isadora Mendel e Virgínia Santos da Silva, 
orientadas pelas professoras Eduarda Fehlber e Anastácia Wagner, da Escola 
Sesi de Ensino Medio de Sapucaia do Sul, receberam o Prêmio LeviThay de 
Sustentabilidade pelo terceiro lugar na Feira Brasileira de Jovens Cientistas. 
O projeto "Utilização de resíduos provenientes do consumo de manga e 
butiá para o desenvolvimento de um material sustentável substituinte à 
borracha sintética aplicado, inicialmente, no setor calçadista" concorreu  
com cerca de 300 projetos de 24 Estados e Distrito Federal,  entre os dias 
26 e 28 de junho na primeira edição da Feira Brasileira de Jovens Cientistas 
(FBJC) para estudantes do ensino médio.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), por meio do Centro de Inovação 
em Fatores Psicossociais (CISFPS), está promovendo debates on-line com 
a pauta da saúde mental. Os webinares Sesi – Conversas Inspiradoras 
ocorrem quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, às 11h, com profis-
sionais da área de saúde do Sesi-RS discutindo assuntos como Saúde 
Mental em tempos de pandemia: desafios para as empresas, que foi o 
primeiro realizado, e O papel do RH nesse novo mundo, que aconteceu 
esta semana. Na última semana, o assunto abordado foi A importân-
cia das Lideranças durante a pandemia, e pode ser conferido no link  
https://youtu.be/oqAwl16uGgI.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Centenas  de instituições do terceiro setor (lares de excepcionais, 
asilos, associações comunitárias) e famílias em situação de risco já foram 
atendidas e continuam recebendo alimentos e materiais de higiene e 
limpeza doados durante a pandemia. Já foram doados mais de 2 milhões 
de quilos de alimentos e milhares de produtos de higiene e máscaras nesta 
campanha, e com isso  a Rede Banco de Alimentos da FIERGS consegue 

amenizar o sofrimento da população. Os contatos para doações podem 
ser realizados diretamente pelo telefone (51) 3026-8020 ou pelo  e-mail  
bancodealimentos@bancodealimentosrs.org.br. Ainda poderão ser feitas 
pelo site www.doealimentos.com.br ou 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 Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) subiu 10,1% em maio, na 
comparação com o mês anterior, após duas quedas recordes, de 14,2%, em 
abril; e 10,6%, em março, revela a pesquisa divulgada nessa quinta-feira 
(2) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). 
O crescimento, porém, ainda é insuficiente para recuperar as perdas, que 
chegaram a 15,5% no acumulado dos três meses. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Brasil terá uma rápida retomada econômica e poderá superar antes 
de outros países a crise provocada pela pandemia, garantiu o secretário 
especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bian-
co Leal, ao participar nessa quinta-feira (2) de live realizada pela FIERGS, 
por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab). Leal disse que 
as iniciativas do Governo Federal, como as Medias Provisórias 927 e 936, 
criadas para proteger empregos, empresas e renda durante o período de 
restrições provocadas pelo coronavírus, foram exitosas, evitando a perda 
de 10 milhões de vagas no mercado de trabalho.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 O Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, sediado 
em Bento Gonçalves, implantou na sua linha de produção de máscaras, 
produzidas e doadas ao Hospital Tacchini da cidade, o sistema Lean 
Manufacturing. O resultado surpreendeu. “Nossa meta era produzir 10 
mil máscaras de SMS (não tecido usado em EPIs). Porém, com o uso da 
ferramenta, em curto espaço de tempo, foram feitas 23,5 mil máscaras”, 
ressalta Rafael Brunelli, gerente do Instituto. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Senai abre nova chamada para 
consultoria gratuita na fabricação de EPIs

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abre mais 
uma chamada do edital para prestar mentoria gratuita às empresas que 
quiserem fabricar equipamentos de proteção individual (EPIs), adaptar ou 
ampliar a produção existente. As inscrições estão abertas, até 17 de julho, 
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 350 mentorias, que ocorrerão até 21 de agosto. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS promove curso 
para desenvolvimento 
de lideranças

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do 
Comitê de Futuras Lideranças (Comlíder), com apoio do Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL-RS), promove o Ciclo Online de Formação de Liderança, que tem 
o objetivo de desenvolver futuros líderes , com foco no associativismo 
sustentável com capacidade de diálogo e pensamento crítico. Dirigido 
a dirigentes de empresa e empreendedores, o curso está com inscrições 
abertas até o dia 6 de julho e terá aula inaugural em 5 de agosto. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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