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Onda de Covid de janeiro derrubou produção no Estado

Abertas inscrições do Sesi para a 
Campanha de Vacinação contra a Gripe 

FIERGS quer garantia de volume máximo de gás 
para a indústria gaúcha

Senai-RS é ouro em 
pintura automotiva
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

O índice de produção da pesquisa Sondagem Industrial caiu em janeiro, 
atingindo 44,9 pontos, o pior resultado do mês dos últimos quatro anos, 
3,4 pontos abaixo da média histórica para o primeiro período do ano. A 
queda foi maior que o esperado pela sazonalidade em relação a dezem-
bro, fato possivelmente associado a nova e intensa onda da Covid-19. A 
pesquisa, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), foi divulgada nesta quinta-feira (3). Com variação de zero 
a 100 pontos, valores abaixo de 50 indicam queda ante o mês anterior. 
Conforme a pesquisa, o emprego industrial atingiu o 19º mês seguido de 
alta. O índice de emprego alcançou 51,6 pontos em janeiro, denotando, 
acima de 50, crescimento ante dezembro num período cujo padrão sazonal 
histórico aponta estabilidade (média do mês de 50,3).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As empresas do Rio Grande do Sul interessadas em participar da Cam-
panha de Vacinação contra a Gripe do Sesi-RS podem se inscrever pelo 
link www.sesirs.org.br/campanhavacinacao e preencher o cadastro, 
incluindo o número de doses desejadas. Por conta do aumento de casos 
de H3N2 no Brasil, o Sesi-RS trabalha para antecipar ao máximo o início 
da aplicação dos imunizantes – a liberação está prevista para a primeira 
quinzena de março.

Estarão disponíveis dois tipos de vacinas:
• Trivalente: apresenta três cepas de vírus, dois do tipo A (incluindo 

a H1N1 e H3N2) e um do tipo B.
• Quadrivalente: apresenta quatro cepas de vírus, dois do tipo A 

(incluindo a H1N1 e H3N2) e dois do tipo B.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA

ENERGIAS RENOVÁVEIS
O Instituto Senai de Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia, em Esteio, recebe a partir desta segunda-feira o Road Show Huawei Solar com o curso de 4h 
de aprimoramento sobre energias renováveis. O curso estará disponível de segunda a quarta-feira, pela manhã ou à tarde e o custo é 1kg de alimento 
não perecível. Inscrições em www.roadshowhuaweisolar.com.br.

EMPRENDEDORISMO FEMININO
Em 8 de março, a FIERGS promove a live Mulheres na Indústria, a partir das 14h30min, pelo canal da FIERGS no You Tube (bit.ly/3IbvYmE). Com o objetivo 
de debater o papel da mulher no cenário atual, o evento contará com a participação da presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito 
Santo, Cris Samorini,  da diretora da FIERGS e proprietária da Panificadora Gomes e Carnevali, Carla Gomes, da integrante do Comlíder e supervisora 
Geral da Sultepa, Stephania Portella, mediadas pela vice-presidente do CIERGS e diretora da Multimóveis, Maristela Longhi

SANTA CRUZ DO SUL
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) inaugura dia 10 de março, às 10h, a ampliação de sua estrutura em Santa Cruz do Sul. O Centro 
de Formação Profissional Carlos Tannhauser passou por uma reformulação envolvendo conceitos de flexibilidade, sustentabilidade e acessibilidade, 
além da construção de um novo prédio que acrescentou cerca de 770 m² ao espaço já existente.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
manifesta grave preocupação diante da informação de que, através de 
Chamada Pública (ANP nº 03/2021 – TBG), estaria sendo promovida a 
redução de uma parcela significativa de suprimento de gás natural des-
tinado ao RS a partir de 2024, transferindo o volume para Santa Catarina. 
Em correspondência encaminhada ao diretor da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), Rodolfo Henrique de Saboia, o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, alerta que “a redução de 600 mil metros cúbicos/
dia de suprimento de Gás Natural destinado ao Rio Grande do Sul viria 
a comprometer seriamente a atividade já prejudicada pelas conhecidas 
limitações do gasoduto que transporta e entrega gás no nosso Estado.”

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O aluno Matheus Alves da Luz, do Senai Automotivo de Porto Alegre, 
recebeu medalha de ouro nas Seletivas WorldSkills 2022 em Pintura Au-
tomotiva na última semana de fevereiro. A disputa aconteceu no Senai 
Taguatinga, em Brasília (DF). Com o primeiro lugar, Matheus garantiu vaga 
no time brasileiro que participa da WorldSkills 2022, de 12 a 17 de outu-
bro, em Shangai, na China. Na ocupação Logística Internacional, Eduarda 
Kirsten, esteve em Palmas (TO) para competir e ficou com o terceiro lugar.

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
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Congresso naCional
Indústria e Legislativo em 2022: o que esperar?

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

impostos
Redução do IPI é positiva para a economia

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 
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