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FIERGS vê como positiva flexibilização do modelo de 
distanciamento controlado decidida pelo governo do RS

Pesquisa aponta queda de 10,8% na
atividade industrial gaúcha no primeiro semestre

Redução dos juros auxilia na 
retomada econômica, avalia a FIERGS

Estudos da ABDI são apresentados na reunião do Comdefesa

Indústria em sinal de alerta com anúncio
da OMS sobre duração da pandemia

FIERGS e CIERGS realizam 
primeira reunião da 
Gestão 2020/2023

Ciclo de Formação de Liderança tem aula inaugural

Senai-RS dará consultoria 
gratuita a 11 indústrias para 
fabricação de EPIs

Sipat Virtual

Senai e GM entregam 
100º respirador no RS

Mercopar 2020 está com nova data

Abertas inscrições para Educação de Jovens e Adultos do Sesi

Saúde Mental
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A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
vê como positivas as medidas de flexibilização da bandeira vermelha 
tomadas pelo governo do Estado. Entre elas, a liberação para o fun-
cionamento do comércio e serviços, mesmo que em horário reduzido, 
pois para a indústria vender e desovar sua produção, o comércio precisa 
estar aberto.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Mesmo com a elevação de 4,2% de maio para junho, a segunda 
consecutiva após os 10,2% registrados entre abril e maio, o Índice de 
Desempenho Industrial (IDI-RS) permanece em um nível muito baixo, 
segundo divulgado nessa segunda-feira (3) pela FIERGS. Para voltar ao 
patamar de fevereiro haveria a necessidade de uma expansão de 13,7%. 
O resultado do sexto mês do ano apenas evitou um tombo maior na 
atividade no primeiro semestre de 2020, cuja queda acumulada chegou 
a 10,8% na comparação a igual período de 2019.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A redução da taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, anunciada 
pelo Comitê de Política Monetária (Copom), nessa quarta-feira (5), é mais 
um esforço para auxiliar na retomada econômica do País, avalia a Fede-
ração das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). “Passada a 
tormenta causada pela pandemia nos meses de abril e maio, ainda é preciso 
ter cautela com a recuperação da atividade, que não tem retomado em 
todas as regiões e setores. Não podemos esquecer que o País já vinha em 
um lento processo de retomada do crescimento antes do coronavírus”, 
afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A analista de produtividade e inovação da área de coordenação de 
difusão tecnológica da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), Larissa de Freitas Querino, foi a palestrante da 1ª Reunião do Comitê 
da Indústria de Defesa e Segurança (Comdefesa) da FIERGS da Gestão 
2020-2023, realizada na quinta-feira (6) por meio da plataforma Microsoft 
Teams. Larissa apresentou dois estudos elaborados pela ABDI, em parceria 
com a FGV Projetos, no acordo de cooperação técnica entre o Ministério 
da Defesa e a agência. O primeiro deles, Sistema de Acompanhamento 
de Movimentos Societários da Indústria de Defesa, foi realizado em 2017 
com 16 Empresas de Defesa (ED) e 71 Empresas Estratégicas de Defesa 

(EED), mais duas fundações, e possibilitou conhecer as alterações socie-
tárias nas EDs e EEDs, os fluxos de capital estrangeiro nessas indústrias, 
entre outros índices.

O segundo estudo, Balança Comercial de Defesa, analisou a  Balança 
Comercial de Base Industrial de Defesa (BID), no período de 2008 a 2017, 
apontando principalmente o destino das exportações e importações das 
indústrias de defesa brasileiras, bem como os principais produtos impor-
tados e exportados. A palestra foi acompanhada por representantes da 
indústria, federações, sindicatos e entidades industriais, do Ministério da 
Defesa, do Exército, da Marinha e da  Aeronáutica.

AGENDAWEBINAR SESI
O Sesi-RS, por meio do Centro de Inovação em Fatores Psicossociais (CISFPS),  continua com debates on-line sobre da saúde mental. Os webinares Sesi 
– Conversas Inspiradoras ocorrem quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, às 11h, com profissionais da área de saúde do Sesi-RS discutindo assuntos 
como Saúde Mental em tempos de pandemia: desafios para as empresas, O papel do RH nesse novo mundo e outros. Psicologia Positiva aplicada ao 
RH foi apresentado dia 29 de julho e pode ser visto pelo link https://youtu.be/IzKsXjUWFHc..

O anúncio da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que a pan-
demia do coronavírus “não está sequer perto do fim” é um alerta para a 
indústria gaúcha. O presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, chamou atenção 
para o fato de que a quarentena (40 dias) já se estendeu para 140 dias e 
sem perspectiva no curto prazo. “O quadro deixa de ser preocupante e 
passa a ser grave. Não se trata da questão saúde versus economia, mas 
de ambas terem o mesmo olhar que passa pelo comprometimento de 
todos para chegar a um denominador comum, ou seja, a sobrevivência 
das pessoas e empresas”, diz. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com o objetivo de desenvolver futuros líderes, e focado no associa-
tivismo sustentável com capacidade de diálogo e pensamento crítico, a 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por 
meio do Conselho de Futuras Lideranças (Conlider), com apoio do Ins-
tituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), iniciou nessa quarta-feira (5) o Ciclo Online 
de Formação de Liderança. A aula inaugural teve a participação dos pre-
sidentes da FIERGS, Gilberto Porcello Petry; da Federação da Agricultura 
do Estado do RS (Farsul), Gedeão Pereira; da Federação do Comércio de 
Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio), Luiz Carlos Bohn; e do 
governador Eduardo Leite. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Institutos Senai de Tecnologia em Calçado e Logística Industrial, sediado 
em Novo Hamburgo, de Mecatrônica (Caxias do Sul) e de Madeira e Mobiliário 
(Bento Gonçalves) vão prestar mentoria gratuita on-line para 11 empresas 
aprovadas no Edital de Inovação para a Indústria - Conexão Senai para fabricar 
equipamentos de proteção individual (EPIs), adequar ou ampliar a produção 
existente. O Senai-RS já fez consultoria para outras oito empresas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 O Sesi-RS disponibiliza  uma  modalidade alternativa para a Semana In-
terna de Prevenção a Acidentes do Trabalho (Sipat). Trata-se da Sipat Virtual. 
Acompanhando o movimento digital, a Sipat Virtual dará oportunidade aos 
trabalhadores de participarem das ações evitando aglomerações e também 
para os que estão em teletrabalho, sem impactos na produção e sem quebra 
de rotina. Ela tem formato virtual na plataforma EAD do Sesi-RS (LMS), e é 
composta por um combo com cinco palestras gravadas por especialistas nas 
temáticas abordadas. Informações pelo fone 0800 51 8555.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A rede nacional voluntária, liderada pelo Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai) e dez grandes indústrias, que realiza a manutenção de 
respiradores mecânicos que estão sem uso, fez hoje a entrega 100º aparelho 
no Rio Grande do Sul. O Senai-RS foi responsável também pela coleta e en-
trega, realizada em todo o Estado. Os respiradores foram recuperados em um 
laboratório montado na General Motors, em Gravataí, por técnicos da empresa 
e da instituição. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Atentos ao cenário atual da pandemia do Covid-19 e comprometidos 
com a preservação da saúde da população, o Sebrae RS e a FIERGS decidiram 
reprogramar a data da 29ª Mercopar - Feira de Inovação Industrial, que acon-
teceria em outubro. O evento será realizado nos dias 17, 18 e 19 de novembro, 
no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul/RS, assumindo 
papel fundamental para a retomada da economia. A feira contará também com 
iniciativas online simultâneas à realização do evento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) na modalidade a Distância do 
Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está com inscrições abertas para os anos 
finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. A metodologia da EJA 
é pensada especialmente para o trabalhador da indústria e seus dependentes, 
visando seu crescimento profissional e como cidadão. À distância, a EJA do 
Sesi utiliza uma plataforma de educação, que permite ao aluno estudar de 
forma flexível onde, como e quando puder. Voltada ao mundo do trabalho e 
à solução de problemas, a metodologia do Sesi permite ao aluno perceber a 
aplicabilidade do conhecimento adquirido e auxiliar na inovação dentro das 
empresas, contribuindo para o aumento da competitividade.  Para as empresas, 
a EJA do Sesi é a oportunidade de desenvolver seus colaboradores, elevar o 
nível de escolaridade e qualificar o seu quadro de pessoal. Mais informações no 
site sesirs.org.br/eja ou pelo telefone 0800 51 855 e whatsapp 51 99226.3846. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O curso Saúde Mental em tempos de Covid-19, lançado pelo Centro de 
Inovação Sesi em Fatores Psicossociais (CISFPS), foi elaborado para apoiar 
as empresas na promoção da saúde mental dos trabalhadores, com dicas 
práticas para as áreas de Recursos Humanos, aos líderes e aos trabalhadores. 
A intenção é contribuir no desenvolvimento de estratégias para lidar com 
questões que envolvem saúde mental e trabalho em tempos de pandemia. 
A capacitação é gratuita e 100% EAD. As inscrições podem ser feitas pelo link  
https://www.sesirs.org.br/saude-mental . 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Bancos Sociais da FIERGS 
doam 485 mil máscaras e 
materiais de higiene e limpeza

Os Bancos Sociais da FIERGS já doaram 452 mil itens de higiene e limpeza 
(sabonete, sabão, álcool gel, entre outros) e 33 mil máscaras de algodão 
para famílias carentes de Porto Alegre. A medida busca auxiliar no enfren-
tamento da pandemia causada pela COVID-19, focando na prevenção da 
doença. As pessoas atendidas são cadastradas nas entidades beneficiadas 
pelos Bancos de Alimentos. Além de máscaras e kits de higiene e limpeza, 
as famílias também receberam cestas de alimentos não perecíveis.

Corpo de Bombeiros recebe 
doações de materiais de 
Construção e Mobiliários

Os Bancos Sociais da FIERGS doaram materiais de construção e 
mobiliários para revitalização da Sede dos Bombeiros, Unidade Cais 
do Porto.  Os materiais doados serão utilizados para manutenção do 
almoxarifado e outras áreas da Sede, localizada no Armazém C1, do 
Cais do Porto. A parceria também contou com o apoio do Ministério 
Público RS. Foram doados tijolos, divisórias, portas, mesas e materiais 
elétricos e hidráulicos.

A FIERGS e o CIERGS realizaram, na terça-feira (4), a primeira Reunião 
das Diretorias da Gestão 2020/2023, conduzida pelo presidente Gilberto 
Porcello Petry. Ainda limitada pelos dispositivos legais decorrentes do 
distanciamento social diante da Covid-19, apenas os vice-presidentes 
participaram presencialmente no Plenário Mercosul, na sede da FIERGS. 
Os demais diretores acompanharam a reunião por transmissão ao vivo 
de suas localidades.
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