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Sondagem Industrial registra recuo na produção em dezembro

Edital Gaúcho de Inovação para Indústria 
tem 19 ideias inscritas no primeiro ciclo

Feira de Hannover é transferida para 30 de maio

Presidente da FIERGS defende papel 
principal da indústria no desenvolvimento 
econômico do País e do Estado

Apex-Brasil fortalece ações na FIERGS

Inspiramais recebe 5 mil visitantes na FIERGS

Arena Senai oferecerá descontos 
para matrículas em cursos técnicos

Sesi Sorrir Faz Bem recebe inscrições até 28 de fevereiro
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InternacIonal
Cursos sobre promoção de negócios digitais e impacto positivo

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Inovação
Programa de imersões está com inscrições abertas

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

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

A Sondagem Industrial RS, divulgada pela Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) nesta quinta-feira (27), mostrou que 
a produção industrial gaúcha caiu de novembro para dezembro de 2021, 
registrando 42,7 pontos no último mês do ano. A retração, considerada 
normal para o período, foi a segunda no ano e a terceira em 19 meses, 
interrompendo sete meses seguidos de alta, mas foi menos intensa que 
a esperada (média histórica do mês de 39,5 pontos). O emprego, mais 
uma vez, contrariou a sazonalidade negativa e cresceu pelo 18º mês 
consecutivo, mas no menor ritmo desse período. O índice registrou 50,7 
pontos em dezembro.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A terceira edição do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, pro-
movido pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria 
de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), fechou o primeiro ciclo 
com 19 ideias inscritas, de diferentes regiões do Estado. O próximo passo 
será a avaliação das ideias que poderão ser transformadas em projetos. 
A iniciativa busca promover a cultura da inovação e aumentar a compe-
titividade da indústria gaúcha. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Feira Industrial de Hannover será realizada de 30 de maio a 2 de 
junho, na Alemanha, de forma presencial. A nova data foi confirmada 
esta semana. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), por meio do Centro Internacional de Negócios, se articula para 
levar uma missão empresarial à exposição líder mundial de tecnologia 
industrial, possibilitando aos participantes 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 tecnolo-
gias 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.

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está 
com matrículas 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 co-
nhecimento adquirido.  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.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Com o objetivo de fortalecer ações comuns, o presidente da Federação das  
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry  
recebeu o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), Augusto Pestana, na última quarta-feira (26). 
A FIERGS sedia o escritório da Apex na região Sul e mantém uma excelente 
relação com a agência há mais de 20 anos, tendo executado diversos projetos 
e ações conjuntas desde feiras internacionais até os de qualificação expor-
tadora. Petry destacou que a Apex se tornou uma referência na promoção 
das exportações e na atração de investimentos do País: “A Apex-Brasil é um 
modelo de agência brasileira que presta um serviço de alto valor às indústrias 
nacionais no Brasil e no exterior”. Ele aproveitou para sugerir que a Apex-
-Brasil participe diretamente da Feira de Hannover, evento em que a FIERGS 
coordena e lidera a participação gaúcha e nacional há mais de 25 anos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Pela primeira vez em Porto Alegre, no Centro de Exposições da 
FIERGS, o Inspiramais apresenta, a cada semestre, lançamento superior a 
600 materiais desenvolvidos para os segmentos que inspiram inovação e 
sustentabilidade ao setor da moda. Promovido pela Associação Brasileira das 
Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), 
Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Associação Brasileira 
das Indústrias de Mobiliário (Abimóvel) e Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o evento realizado nessa 
terça e quarta-feira contou com 150 expositores que apresentaram peças 
exclusivas e lançamento de componentes e matéria-prima às indústrias 
calçadista, moveleira, de confecção e de bijuterias, aos quase 5 mil visitantes. 
Esta edição contou ainda com a presença de compradores internacionais. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Apresentar as opções de cursos técnicos oferecidas pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial (Senai) que contribuam para um caminho 
profissional mais certeiro é o objetivo do evento gratuito Arena Senai, que 
ocorre neste sábado (29), em Porto Alegre. Serão distribuídos vouchers de 
acesso a futuras aulas experimentais totalmente gratuitas e de desconto 
exclusivos para matrículas em cursos técnicos ofertados na capital – que 
seguem com inscrições abertas para fevereiro e março deste ano.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 O edital da campanha “Sorrir faz Bem” 2022/23 do Serviço Social da 
Indústria (Sesi-RS) está com as inscrições abertas. 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. O trabalhador atendido ainda 
recebe um voucher clínico para uma primeira consulta grátis nas cidades 
em que há atendimento odontológico na unidade do Sesi local. As em-
presas também recebem mensalmente campanhas virtuais educativas, 
propostas pelo Sesi com 12 temas diferentes.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

IEL busca mestres e doutores para bolsas 
no Instituto Hercílio Randon

Educação de Jovens e Adultos do Sesi-RS 
está com matrículas abertas

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) busca mestres e doutores em En-
genharia (química, elétrica, eletrônica, ciência de materiais e afins) que 
tenham interesse em atuar junto ao setor industrial. A instituição oferece 
16 bolsas para profissionais da área trabalharem em projetos inovadores 
de pesquisa no Instituto Hercílio Randon, da Empresas Randon, em Caxias 
do Sul, por meio do edital Inova Talentos IPT. O contrato inicial é de 12 
meses, com possibilidade de renovação da bolsa, ou mesmo efetivação. As 
bolsas variam entre R$ 3 mil e R$ 4,5 mil, em horário comercial, e pessoas 
de todo o Brasil podem se candidatar – desde que tenham disponibilidade 
para mudar de cidade.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry,  
defendeu o reconhecimento da posição central da indústria no desenvolvimento econômico do País e 
do Estado, durante o IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico, realizado nesta quinta-feira, na 
Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), em Xangri-lá. “Os demais setores da economia 
dependem muito da atividade industrial. A agricultura nacional é competitiva, porque ela utiliza máquinas 
desenvolvidas por indústrias. Os adubos e fertilizantes feitos na indústria, vão para a agricultura. O comércio 
eletrônico se baseia em equipamento da indústria de segmentação de tecnologia e informação. As vacinas 
foram desenvolvidas pela indústria farmacêutica”, destacou.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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