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Índice de Confiança aponta perspectiva positiva para a
indústria gaúcha em 2022
Depois de cair por três meses consecutivos, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS) voltou a subir em dezembro frente a novembro,
fechando 2021 de forma positiva, segundo divulgou a Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), na quarta-feira. Cresceu um ponto,
atingindo 58,5. “Os resultados do último mês do ano sugerem um cenário
positivo para a atividade industrial gaúcha nos primeiros meses de 2022. A
presença de confiança, sustentada pela perspectiva de retorno completo das
atividades econômicas e pela redução nas dificuldades na cadeia de suprimentos, contribuirá para a expansão do setor à medida que empresários mais
otimistas são mais propensos a investir e a contratar”, afirma o presidente da
FIERGS, Gilberto Porcello Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS prepara missão à Feira de Hannover
Está confirmada para o período entre 25 e 29 de abril a Feira Industrial de
Hannover, na Alemanha, de forma presencial. A Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Centro Internacional de Negócios,
se articula para levar uma missão empresarial para aquela que é a exposição
líder mundial de tecnologia industrial, possibilitando aos participantes o contato com o que há de mais inovador e tecnológico nas áreas de automação
(motion & drives), ecossistemas digitais, soluções energéticas, peças e soluções
projetadas, future hub, global business e logística.
A Feira de Hannover é direcionada a ceos, gerentes de produção, de cadeia
de suprimentos e logística, engenheiros em busca de novas tecnologias e
parceiros de cooperação no mercado global. Informações e reservas antecipadas podem ser obtidas pelo e-mail cinbusiness@fiergs.org.br ou ainda pelo
telefone (51) 3347-8866.

Terceira edição do Edital Gaúcho de Inovação com inscrições
até 25 de janeiro
A terceira edição do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido
pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação,
Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) está com inscrições abertas até 25 de janeiro. O
fomento busca promover a cultura da inovação e aumentar a competitividade
da indústria gaúcha. As empresas devem submeter sua ideia no endereço
www.egii.com.br. A divulgação do primeiro ciclo com as ideias aprovadas será
feita em fevereiro.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi tem nova admissão para vagas remanescentes e
formação de suplentes no Ensino Médio
A fim de preencher as vagas remanescentes, bem com formação de lista
de suplentes, nas cinco Escolas Sesi de Ensino Médio (Pelotas, Sapucaia do Sul,
Gravataí, Montenegro e São Leopoldo), foi lançado edital para admissão de
estudantes ao 1º ano do Ensino Médio para o ano letivo de 2022, no período
diurno, em horário estendido (turnos da manhã e tarde). A seleção deve ser agendada, com avaliação socioemocional, de Matemática e de Língua Portuguesa,
entrevista individual e entrevista com a família. As escolas Sesi oferecem uma
proposta pedagógica sociointeracionista, de abordagem dialógica, interdisciplinar e contextualizada, principalmente no mundo do trabalho, com foco no
desenvolvimento de competências e habilidades e excelência acadêmica. Além
disso, visa despertar no educando a busca de sua autonomia intelectual, com
uma proposta de qualificação para a escolha e o exercício de uma profissão e de
sua cidadania. As Escolas Sesi oferecem bolsas de até 100% para dependentes
de trabalhadores da indústria e o edital do processo seletivo pode ser acessado
pelo link www.sesirs.org.br/processo-seletivo-escolas-sesi-de-ensino-medio.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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5G: o que a nova tecnologia vai mudar na sua vida
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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

Sustentabilidade
Brasil pode ser líder na exportação do combustível do futuro
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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