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Indústria gaúcha fecha 2020 confiante
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tem a sexta alta consecutiva

FIERGS entende que escalonamento do ICMS 
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André Nunes é escolhido Economista do Ano
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Os industriais gaúchos terminam o ano com expectativa positiva 
para as suas empresas e em relação à economia do País. É o que revela o 
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS), divulgado nessa 
quarta-feira (16) pela FIERGS, crescendo um ponto ante novembro. Desde 
maio, o aumento foi de 34,1 pontos, alcançando 66,1 em dezembro. Todos 
os componentes do ICEI-RS – condições atuais e expectativas – subiram 
este mês. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Desempenho Industrial (IDI), divulgado pela FIERGS, 
nesta segunda-feira (14), desacelerou em outubro. Mesmo assim, regis-
trou o sexto crescimento consecutivo: 1% em relação a setembro, feito 
o ajuste sazonal. Foi a menor taxa desse período, que acumula alta de 
31,2%, perdendo força no intenso ritmo de expansão que seguiu à fase 
mais aguda da crise. O resultado revela que a atividade industrial do RS 
praticamente recupera o nível de fevereiro, antes da pandemia, faltando 
somente 0,4%.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
entende que a redução da alíquota geral do ICMS de 18% para 17,5% 
no próximo ano melhora o projeto de lei enviado para votação na 
Assembleia Legislativa. Contudo, o presidente da entidade, Gilberto 
Porcello Petry, avalia ser necessária uma redução escalonada em quatro 
anos da alíquota de energia, telecomunicações e combustíveis, que foi 
majorada para 30%.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As exportações industriais gaúchas registraram, em novembro, a 14ª 
queda consecutiva, retração de 3,9% em relação ao mesmo mês de 2019. 
O resultado – um total de US$ 885,5 milhões comercializados – foi o menor 
patamar para o mês em 15 anos, desde 2005. “Setores importantes do Estado 
como Celulose e Papel, Veículos e Químicos tiveram reduções significativas 
de vendas para nossos principais parceiros como China, Estados Unidos e 
Argentina, ainda como consequência dos efeitos da pandemia”, explica o 
presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry. No ano, as exportações acumulam US$ 
9,3 bilhões, resultado 18,9% inferior ao mesmo período do ano passado. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Investir ainda mais no digital. Esta é uma das estratégias do Serviço 
Social da Indústria (Sesi-RS) para 2021. “Vamos reforçar o uso das nossas 
plataformas digitais, aprimorando as que já temos, e criando novas”, afirma 
o superintendente Juliano Colombo. “Devido ao cenário incerto que temos, 
vamos continuar lançando cursos EAD e reforçando todos os serviços”, 
comenta ele. Além disso, haverá a ampliação dos serviços da área de saúde 
com equipes dentro das empresas e unidades móveis. Mesmo com todos 
os problemas decorrentes do distanciamento social, o Sesi atendeu mais 
de 400 mil pessoas e 9,7 mil empresas em 2020. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fortalecer a atuação digital é a principal meta do Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL-RS) para o próximo ano.  “Faremos a entrega de todos os produtos de 
forma digital”, esclarece o superintendente do IEL-RS, Carlos Zuanazzi. A 
ação inclui cursos em nível empresarial, executivos e estagiários.  Em 2020 
foram 2.215 profissionais capacitados em gestão empresarial e 1.691 em 
gestão da inovação e 438 empresas atendidas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Depois das medalhas no Concurso Canguru de Matemática Brasil, 
alunas da Escola Sesi de Ensino Médio de Montenegro foram destaque 
na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, realizada pela 
Associação Espacial Brasileira (AEB), Sociedade Astronômica Brasileira e 
AEB Escola, de forma virtual. Lindsey Vargas de Azevedo foi medalha de 
ouro e sua irmã Dominique Vargas de Azevedo (que já havia se destaca-
do no concurso Canguru) ficou com a medalha de bronze. A Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e Astronáutica nasceu em 1998 com o intuito de 
popularizar a astronomia junto aos alunos. No ano passado, mais de 800 
mil alunos de 9,5 mil escolas participaram do evento. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O economista-chefe da FIERGS, André Nunes de Nunes, foi escolhido, na 
terça-feira, o Economista do Ano 2020, prêmio concedido pelo Corecon-RS, 
um reconhecimento a profissionais que atuam em diferentes campos no 
setor e que tenham se destacado por sua contribuição no fortalecimento 
do desenvolvimento econômico regional ou nacional por meio de análises 
críticas e inovadoras sobre assuntos de interesse público. Os candidatos 
ao prêmio são indicados por entidades da categoria, universidades e ins-
tituições públicas e privadas, entre outras, com sede no Rio Grande do Sul.

Nunes é graduado em Economia pela UFRGS e doutor em Economia 
Aplicada pela mesma universidade e, além de economista-chefe da FIERGS, 
também coordena o Comitê de Investimentos da Sociedade de Previdência 
Privada do RS (Indusprevi-RS). A solenidade online de entrega do prêmio 
ocorre no próximo dia 22 de dezembro, às 19h30min, com transmissão 
simultânea pelas plataformas do Corecon-RS no facebook e no Youtube.

A tecnologia e a inovação seguem como norte do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) em 2021. Durante 2020, o Senai 
gaúcho atendeu 1.751 empresas em 207 mil horas técnicas e desenvolveu 
56 projetos de pesquisa e inovação. “Atendemos o número de empresas 
planejado, o que quer dizer que, mesmo com a pandemia, as indústrias 
buscaram a tecnologia e o Senai como parceiro”, ressalta o diretor-regional 
do Senai-RS, Carlos Trein. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O projeto Estimação do tempo correto de exposição solar: a robótica 
educacional aliada a saúde física e mental, dos alunos da Escola Sesi de 
Ensino Médio de Sapucaia do Sul Luiz Gabriel da Silva Dias, Lucas Araújo, 
Gabriel Moura e Laura Specht Taborda voltou a ser premiado. Desta vez 
ficou em primeiro lugar na categoria Ciências Planetárias e Terrestres, 
Matemática e Física da Mostratec Virtual 2020. O mesmo trabalho já havia 
se destacado na na 5ª Mostra Científica do Cariri (Mocica), e na 19ª Fitec 
(Feira Interativa de Tecnologia e Ciência).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Faculdade Senai de Tecnologia Porto Alegre recebeu na terça-feira 
(15) o resultado da avaliação in-loco  do Ministério da Educação (MEC) para 
autorização de oferta do curso superior de Sistemas de Telecomunicações 
na modalidade de Educação a Distância, com nota máxima: 5. O curso foi 
elaborado com base no Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022, da CNI, 
que indicou necessidade de o Brasil melhorar suas redes de telecomuni-
cações para avançar na digitalização da produção industrial, promovendo 
o desenvolvimento da indústria 4.0 no país. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O Pacto Alegre, com participação do Sesi e Senai, lançou esta semana 
o projeto Professor Inovador.  A intenção é colaborar com os professores 
a fim de elevar o padrão do ensino público da Capital. A plataforma de 
comunicação Sqed  dará acesso gratuito aos educadores a cursos, livros, 
mentorias e conteúdos especiais. São cinco áreas, chamadas de trilhas: 
pedagógica, lúdica, empreendedora, tecnológica e da inovação social.
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