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Empresa gaúcha inaugura 
em 2022 o maior data center 
do Sul do país

Sesi Conecta Saúde contou com mais de 27 mil inscritos

Sesi apoia na aceleração da 
vacinação de industriários

Pesquisa da FIERGS revela 
recuperação da confiança 
entre industriais do RS

Diretora-presidente do BRDE apresenta 
resultados das ações do banco em 2021

FIERGS realiza webinar com 
embaixador do Brasil nos EUA

Senai inicia curso de Segurança Cibernética

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS), divulgado 
na terça-feira pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), cresceu 2,2 pontos na passagem de maio para junho, chegando a 
62,5. A elevação acumulada de 8,4 pontos nos últimos três meses restabelece 
praticamente toda a confiança perdida em março, quando havia desabado 8,7 
pontos. “A indústria gaúcha recuperou a confiança perdida no início da segunda 
onda da Covid-19, quando o setor também sofria com a falta e os aumentos de 
preços de insumos e matérias-primas. Mesmo que o desequilíbrio na cadeia 
de suprimentos ainda afete, o aumento da confiança reflete, principalmente, 
o cenário mais promissor para a economia e para a pandemia com o avanço 
da vacinação”, explica o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Reunião de Diretorias da FIERGS e do CIERGS, na terça-feira, contou com 
participação da diretora-presidente do BRDE, Leany Lemos. Acompanhada do 
diretor de planejamento, Otomar Vivian, em sua apresentação Leany informou 
que, até maio de 2021, a instituição contratou mais de R$ 730 milhões, em 1.223 
operações, especialmente para os setores de Comércio e Serviços (42,7%) e Indús-
tria (29,16%). Explicou que o BRDE possui diversas linhas para apoiar a indústria, 
em uma diversidade de alternativas, seja por meio de recursos próprios do banco 
para programas específicos, por repasse de diversos fundings de longo prazo ou 
recursos internacionais captados. Também destacou as ações do BRDE para mitigar 
a crise gerada pela pandemia. Citou a criação de mecanismos para simplificar a 
avaliação da renegociação de dívidas de clientes e a dotação de R$ 300 milhões 
de recursos do BRDE, somente para o Rio Grande do Sul, para contratações e para 
investimentos. A diretora-presidente mostrou ainda as iniciativas do BRDE voltadas 
à Produção e Consumo Sustentáveis (PCS) e de apoio à inovação.

Perspectivas nas relações Brasil - Estados Unidos é o tema da webinar que 
ocorre na próxima terça-feira, dia 29, com o embaixador do Brasil nos Estados 
Unidos, Nestor Foster Júnior, às 10h. A promoção é da FIERGS, por meio do 
Conselho de Comércio Exterior (Concex), e as inscrições podem ser realizadas 
pelo link https://perspectivaseua.eventize.com.br/.

Iniciou esta semana a primeira turma do curso Hiper Realista de Segurança 
Cibernética com 20 alunos, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-RS). Trata-se de uma parceria entre o Senai e o Instituto 
Avançar com o objetivo de atender às necessidades, do mundo do trabalho, 
por profissionais qualificados na área de Segurança da Informação por meio 
de uma turma In company. A turma é a primeira em nível nacional e o curso é 
realizado totalmente on-line e tem 40h. 
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Mercosul

CNI e IndustriALL-Brasil pedem suspensão de proposta à redução da TEC
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TraTados

Acordos que abrem mercado em compras públicas seguem parados

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 
Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

AGENDA

ROAD SHOW NORDESTE
O Road Show Internacional da Região Nordeste do Rio Grande do Sul será realizado pela FIERGS em 29 de junho, das 14h às 15h30min. O Sebrae-RS, a 
Apex Brasil e o governo do RS são parceiros do encontro on-line, que conta com apoio da ACI de Panambi. Serão apresentadas as principais oportunidades 
e ferramentas de negócios internacionais para as empresas da região e a inscrição é gratuita pelo link https://bit.ly/roadshownoroeste.

O diretor de operações da Quântico Data Center, Gustavo Dal Molin, 
apresentou ao presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, na quinta-feira, 
o empreendimento a ser inaugurado no próximo ano, em Canoas. A empresa, 
100% gaúcha e com 25 mil metros quadrados de área construída será, de acordo 
com Dal Molin, o  maior data center do Sul do Brasil, com espaço, infraestrutura 
de TI e capacidade para 2.500 racks. O parque da Quântico permite o serviço 
de Colocation para empresas de todos os ramos, com a infraestrutura de data 
center certificada.

O Sesi Conecta Saúde, promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
e realizado de forma on-line de 21 a 23 de junho, teve mais de 27 mil inscritos 
que puderam assistir palestras de especialistas sobre saúde no mundo do 
trabalho. O evento teve três temas, um por dia: segurança e saúde no trabalho, 
saúde mental e promoção da saúde. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, afirmou, na abertura do evento, que “o Sesi estará ao lado das indústrias 
promovendo a saúde integral dos seus trabalhadores, pois como sabemos e 
priorizamos, é esse fator essencial para o sucesso dos produtos fabris no Brasil 
e no âmbito internacional. Sem dúvida alguma, saúde e cuidado são requisitos 
fundamentais para o desenvolvimento econômico e social que almejamos”.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A vacinação dos trabalhadores da indústria, esta semana, contra a Covid-19, 
em São Leopoldo, contou com o apoio do Sesi-RS. A ação integra a iniciativa da 
prefeitura em parceria com o Sindimetal a fim de dar mais velocidade aos grupos 
prioritários, onde estão incluídos os industriários. Na semana passada, a FIERGS 
orientou os Sindicatos industriais para que reivindiquem junto às prefeituras 
agilidade na vacinação deste grupo, e disponibilizou a estrutura do Sesi para 
a aplicação das vacinas.  A ação demonstra o reconhecimento ao expertise do 
Sesi na aplicação de vacinas, que anualmente imuniza contra a gripe mais de 
200 mil trabalhadores da indústria e seus dependentes no Rio Grande do Sul.
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