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Decreto que tira poderes do Ministério da Economia
sobre o Orçamento fragiliza a economia brasileira
A definição de que as ações tomadas pelo Ministério da Economia em
relação à gestão do Orçamento estão condicionadas à manifestação prévia
favorável do Ministro Chefe da Casa Civil, através da publicação do decreto Nº
10.937, no Diário Oficial da União e assinado pelo presidente Jair Bolsonaro
e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, impactou de forma negativa na
indústria gaúcha. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, entende que essa medida pode
elevar a desconfiança na solidez fiscal do País em um ano que já se espera
muitas incertezas por conta do processo eleitoral. “Esse decreto fragiliza as
instituições e prejudica a imagem da economia, pois pode diminuir o caráter
técnico ao dar mais discricionariedade política nas decisões de alocação do
orçamento público”, diz.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Federações empresariais do RS respeitam orientações do
Ministério da Saúde sobre período de isolamento na pandemia
Entidades empresariais do Estado reforçam seus posicionamentos sobre o
novo prazo para isolamento relativo à pandemia da Covid 19, estabelecido pelo
Guia de Vigilância Epidemiológica e nas recomendações do Ministério da Saúde.
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), a Federação
da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), a Federação do Comércio de Bens
e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) e a Federação de
Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) afirmam que “o Ministério
da Saúde é responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros,
e, em especial neste delicado momento social, pelas deliberações envolvendo as
recomendações e cuidados alusivos à pandemia”. Essas recomendações já foram
acolhidas pela Secretaria Estadual de Saúde, salientam.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Desafios e iniciativas da Justiça do Trabalho gaúcha
são tratados pelo presidente do TRT4

Crédito: Dudu Leal

Para tratar sobre os desafios da nova administração, a atuação do Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) na pandemia, mediações coletivas
durante a crise, conjuntura econômica, entre outros assuntos, o presidente do
TRT4, desembargador Francisco Rossal de Araújo, esteve na FIERGS, na terça-feira. Ele se reuniu com o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, e
depois participou da reunião do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da
entidade, que ocorreu de forma híbrida, com parte dos participantes presencial
e outros por videoconferência.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS homenageia diretor
por trabalho junto ao Conselho
Regional do Senai-RS

Crédito: Dudu Leal

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul prestou uma
homenagem ao diretor Ademar De Gasperi que por 33 anos integrou o Conselho Regional do Senai-RS. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry,
agradeceu as horas de trabalho emprestadas, a inteligência e a dedicação a
causa do setor industrial do Estado e entregou ao empresário do setor moveleiro a placa “você deixou sua marca no Senai”, durante a reunião de diretorias
das entidades, na terça-feira.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Desempenho da indústria
alcança a sexta alta
consecutiva no RS
O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), indicador de nível de atividade
do setor no RS, divulgado na quinta-feira pela FIERGS, cresceu 0,8% em novembro, relativamente a outubro de 2021. Foi a sexta alta consecutiva, acumulando
5,6% de aumento, o maior patamar desde novembro de 2014, e 9,4% acima de
fevereiro de 2020, antes da pandemia.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sondagem Industrial revela índice
de produção acima da média
A Sondagem Industrial RS, divulgada pela FIERGS na segunda-feira, revela
que o índice de produção chegou a 54,1 pontos em novembro de 2021, o sétimo crescimento consecutivo, um desempenho bem superior à estabilidade
sugerida pelo comportamento histórico do mês (50,5). No mercado de trabalho,
a 17ª expansão seguida do emprego industrial, com 52,5 pontos, se dá num
período em que tradicionalmente o emprego diminui no estado, com média
do mês em 48,8.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Edital Sesi Sorrir faz bem estará
aberto a partir do dia 17
A partir da próxima segunda-feira (17) estará aberto o edital da campanha
“Sorrir faz Bem” 2022/23 do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). O objetivo é
promover o acesso à saúde bucal, prevenir doenças e incentivar a higiene entre
os trabalhadores da indústria. A empresa que se inscreve recebe gratuitamente
o atendimento por meio de uma unidade móvel do Sesi-RS, para realizar uma
avaliação em saúde bucal e, na sequência, orientação e entrega de um kit de
higiene bucal aos participantes.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Inscrições para 3ª edição do
Edital Gaúcho de Inovação para Indústria
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 de
2022. O fomento busca promover a cultura da inovação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi tem nova admissão em 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

Bancos de Alimentos batem novo recorde de doações
A Campanha “Natal do Bem”, parceria entre a Rede de Bancos de Alimentos
da FIERGS, Jornal do Almoço (RBS TV) e Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho
(FMSS) bateu um novo recorde de doações na sua 7ª edição: 811 toneladas
de alimentos arrecadados e distribuídos para 964 entidades no Rio Grande do
Sul. A iniciativa contou, mais uma vez, com a participação de toda a sociedade,
formando uma verdadeira corrente de solidariedade para levar alimentos às
pessoas mais necessitadas. Neste ano, as doações foram realizadas através do
site Doe Alimentos, e os eventos” 1º Drive-Thru” e “3ª Cavalgada do Bem” foram
os destaques da Campanha.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

I novação
Brasil Indústria: o ano começa com inovação
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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

Cimatec
SENAI inicia testes da vacina brasileira contra Covid-19 em humanos
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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