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Desempenho industrial do RS 
cresce em janeiro

Embaixador do Cazaquistão quer 
aprofundar o comércio entre os países

Encontro de oportunidades CEEE Equatorial 
reúne fornecedores na FIERGS

Sefaz detalha a fruição condicionada dos 
créditos presumidos de ICMS em live

Presidente da FIERGS afirma que Banco Central deve ser 
responsável frente ao combate à inflação

Exportações da indústria gaúcha aumentam 26,6% em fevereiro

Especialistas debatem Negociações Coletivas

Gaúchos disputam vagas para WorldSkills Shangai

Inovação como tema do 
estande do Senai na Fimma

Faculdade Senai de Tecnologia acerta parceria com portal 
referência em conteúdo técnico no Brasil

Presidente da 
Assembleia Legislativa RS 
conhece os Bancos Sociais
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

O Índice de Desempenho Industrial do Rio Grande do Sul (IDI-RS) cresceu 
2,2% em janeiro de 2022 relativamente a dezembro de 2021, feito o ajuste 
sazonal. O índice registrou a sétima expansão em oito meses (período 
em que acumulou 8,0% de alta) e atingiu o maior nível da série desde 
outubro de 2014, 11,0% acima do pré-pandemia. A pesquisa, realizada 
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
foi divulgada nesta segunda-feira. “Os indicadores industriais de janeiro 
mostraram que a atividade do setor manteve a tendência crescente do ano 
passado, a despeito do intenso aumento de casos da nova cepa da Covid-19 
e da estiagem”, ressalta o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O embaixador do Cazaquistão no Brasil, Bulat Nussupov, esteve 
na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul nesta 
segunda-feira, sendo recebido pelo presidente Gilberto Porcello Petry. 
O diplomata, que já esteve na entidade em maio do ano passado, falou 
da importância de avançar nas iniciativas bilaterais de cooperação e no 
aprofundamento do comércio e dos investimentos. A Embaixada pretende 
criar um consulado honorário no RS, justamente para potencializar as 
oportunidades bilaterais, conforme o embaixador. Por sua vez, a FIERGS 
fará um evento nos próximos meses para apresentar o Cazaquistão e 
suas oportunidades de negócios.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A CEEE Grupo Equatorial participou nesta quarta-feira do Encontro 
de Oportunidades, realizado pela Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS) por meio do Conselho de Articulação Em-
presarial e Sindical (Conase) e do Conselho de Infraestrutura (Coinfra). O 
evento propõe aproximar as indústrias do RS com a nova administradora 
de energia, incluindo uma rodada de negócios após as apresentações. 
“Objetivamente, o presente encontro se propõe a estimular a realização 
de negócios entre as indústrias gaúchas e a CEEE Equatorial, facilitando a 
interação entre clientes e fornecedores”, disse o vice-presidente da FIERGS 
e coordenador do Conase, Gilberto Ribeiro, que fez a abertura do evento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Detalhar e tirar dúvidas sobre a política de fruição condicionada 
dos créditos presumidos de ICMS foi o objetivo da live realizada nesta 
quinta-feira pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS), por meio do Conselho de Assuntos Tributários, Legais e 
Cíveis (Contec) e da Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind). O 
encontro teve a participação de representantes da Secretaria Estadual 
da Fazenda (Sefaz). “Créditos presumidos são de extrema importância 
para a competitividade da indústria gaúcha. Não podemos tirar a com-
petitividade do Estado, em setores da nossa economia que são extre-
mamente relevantes e também inviabilizar novos setores que buscam 
se desenvolver”, declarou o vice-presidente CIERGS e coordenador do 
Contec, Thômaz Nunnenkamp, na abertura do evento. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, afirmou nesta quarta-
-feira que o aumento de um ponto percentual na taxa Selic, chegando 
a 11,75%, definido pelo Comitê de Política Monetária (Copom) se deve 
a persistência da inflação “que tem corroído o poder de compra das 
famílias e as margens das empresas”. Ele acrescenta que o conflito entre 
Rússia e Ucrânia tornou o cenário ainda mais adverso. “Temos a possibi-
lidade de nos próximos meses observarmos o surgimento de choques 
de inflação ‘importada’, principalmente nos combustíveis, que poderão 
ser atenuados pelas desonerações que estão sendo executados pelo 
Governo Federal”, ressaltou.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA

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

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Conheça os setores da IndústrIa

- indústria brasileira de madeira

- indústria brasileira de equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos

- indústria brasileira de impressão e reprodução

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 1,2 
bilhão em fevereiro, registrando um crescimento de 26,6% sobre o mesmo mês de 2021, 
quando somaram US$ 941,3 milhões. As vendas externas acumuladas no primeiro bimestre 
de 2022 somaram US$ 2,4 bilhões, valor 39,8% superior em relação ao mesmo período do ano 
passado. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira pela Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). “Dos 24 segmentos industriais, 20 tiveram crescimento 
em relação a fevereiro do ano passado, demonstrando que a elevação das vendas externas 
está ocorrendo de forma consistente”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 
Entre as principais influências setoriais que contribuíram para o resultado positivo estão 
Alimentos, Químicos, Máquinas e equipamentos, Veículos automotores e Couro e calçados.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Projeções econômicas, retrospectivas das negociações coletivas na 
indústria e orientações gerais estiveram entre os temas abordados no 
Seminário de Negociações Coletivas 2022. Realizado em formato híbrido 
nesta terça-feira, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), o evento reuniu representantes de sindicatos 
industriais. A iniciativa é do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) 
e da Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind) da Federação. “As 
negociações coletivas se tornaram ainda mais essenciais nas modernas 
relações de trabalho, pois permitem adaptar a regulação trabalhista a um 
contexto setorial ou local, aliando por acordo entre as partes as necessida-
des das empresas e os interesses dos trabalhadores, o que é crucial para a 
competitividade”, declarou o diretor do CIERGS e coordenador do Contrab, 
Guilherme Scozziero Neto, na abertura do evento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O Senai-RS ainda disputa vagas para a maior competição de educação profissional, a  
WorldSkills, que este ano acontece em Shangai (China), de 12 a 17 de outubro. Nas provas, os 
jovens são desafiados a executar tarefas do dia a dia do trabalho das profissões, dentro de prazos 
e padrões internacionais de qualidade. Esta semana, William Ribas de Oliveira está em Osasco 
(SP), buscando a medalha de ouro na ocupação Soldagem. Se ele ficar com o ouro, vai se juntar 
aos já classificados Djonatan Meinicke e Rafael Guarese Sasseti (Mecatrônica), Carlos Augusto da 
Silva Corrêa Junior (Tecnologia de Mídia Impressa) e Enrique da Silva Silveira (Sistemas Drywall e 
Estucagem) e Matheus Alves da Luz (Pintura Automotiva).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai esteve presente na Feira Internacional de Fornecedores da Ca-
deia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma Brasil) que aconteceu de 14 a 
17 de março, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS), apresentando 
várias inovações. No espaço do Instituto Senai de Tecnologia em Madeira 
e Mobiliário foi apresentada uma célula automatizada com um conjunto 
de máquinas que são organizadas dentro de uma área de trabalho na 
qual um ou mais robôs podem ser instalados, simulando uma indústria 
4.0. O objetivo da célula é demonstrar como as empresas podem acelerar 
e simplificar um módulo de produção completo e atingir altos níveis de 
repetibilidade da qualidade do produto, tornando assim seus processos 
mais eficientes, customizáveis e independentes.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Faculdade Senai de Tecnologia fechou um acordo com o Portal 
Embarcados, em que professores e alunos poderão publicar artigos no 
site, ter acesso ao material da página, propor cursos, webinares e outras 
atividades que forem pertinentes para a área. Já o Embarcados auxiliará 
na divulgação de cursos e iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
Valdeci Oliveira, esteve nessa semana na Fundação dos Bancos Sociais para co-
nhecer a iniciativa, a fim de ampliar o leque de solidariedade junto à sociedade. 
O deputado foi recebido pelo superintendente do Sistema FIERGS/CIERGS, Carlos 
Heitor Zuanazzi e pelo presidente da Rede de Bancos de Alimentos RS, Paulo 
Renê Bernhard.  Os Bancos Sociais da FIERGS têm como objetivo transformar 
o desperdício em benefício social, oferecendo para as comunidades carentes 
excedentes industriais dos mais diversos segmentos, além de lhes proporcionar 
cursos de capacitação profissional com o apoio do Senai.

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

Sesi reúne 32 equipes de estudantes 
para aplicar a robótica na prática

Curso gratuito de Boas Práticas em Sistemas de 
Ar Condicionado do tipo Janela e Mini Split

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

Está tudo pronto para a edição 2022 do Torneio de Robótica First Lego 
League Challenge, promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
e que ocorre nos dias 23 e 24 de março (quarta e quinta-feira da próxima 
semana). Novamente online, gratuito e com transmissão ao vivo pelo You-
tube a partir das 8h (confira abaixo o serviço completo), a competição não 
ficará restrita à tecnologia: em paralelo, haverá o ciclo de debates Sesi-RS 
Educar para Conectar, voltado a gestores e educadores. As discussões vão 
abordar a importância da tecnologia nos processos de aprendizagem.  “A 
robótica integra a metodologia do Sesi. É uma forma de educar usando 
ferramentas atuais para solucionar problemas e ainda mostra a conexão 
e intimidade dos nossos alunos com essas novas tecnologias”, afirma o 
superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com inscrições abertas para o curso gratuito de Boas Práticas em Sistemas de Ar Condi-
cionado do tipo Janela e Mini Split. Ministrado pelo Centro de Formação Profissional Senai Visconde de Mauá, em parceria com Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, e realizado no âmbito do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH) do Ministério do Meio Ambiente, 
o curso gratuito tem o propósito de ensinar o profissional da área de climatização, que já atua no mercado, a aplicar as boas práticas de recolhimento de 
fluído refrigerante, detecção de vazamentos e união de tubulações de cobre através dos processos de brasagem e flange.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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PARADA SOLIDÁRIA
Será lançada nesta segunda-feira (21), às 10h, na praça de pedágio de Viamão, a campanha "Parada Solidária - Doe Alimentos nos pedágios e alimente 
a esperança”, promovida em parceria entre o Banco de Alimentos da FIERGS e a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) com pontos de coleta na capital 
gaúcha e 12 praças de pedágio da EGR.

GRO E PGR
O Conselho de Relações do Trabalho da FIERGS (Contrab), com apoio do Sesi-RS, promove a capacitação O que é GRO e PGR (inventário de riscos 
e plano de ação) de acordo com a NR01. O evento on-line será realizado nos dias 24 e 25 de março, com a palestrante Miriam Felicidade Cischini.  
Informações e inscrições: 0800 051 8555.

MERCADO INTERNACIONAL PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Centro Internacional de Negócios (CIN) da FIERGS promove o webinar O Mercado Internacional para Micro e Pequenas Empresas nos dias 
23, 24 e 25 de março, às 10h, de forma online e gratuita. Serão apresentados casos de sucesso em Alimentos e Bebidas, Metalmecânico e de  
Moda. Inscrições: https://bit.ly/3IPZjn8
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