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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Com queda em todos os componentes, o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) recuou de 58,1 em fevereiro para 
55,9 pontos em março. Apesar disso, a indústria gaúcha continuou con-
fiante, pois o resultado está acima da marca dos 50 pontos. O nível de 
confiança, porém, é o mais baixo desde março de 2021 (54,1), quando 
o setor era atingindo pela segunda onda da pandemia de Covid-19. A 
pesquisa, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), foi divulgada na quinta-feira. “A redução da confiança 
da indústria gaúcha em março foi influenciada pela percepção de que 
o conflito na Ucrânia deve afetar negativamente a economia, impac-
tando os juros e a inflação e aumentando as dificuldades na cadeia de 
suprimentos e os custos de produção”, explica o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. “A menor confiança sugere uma desaceleração no 
ritmo de crescimento da atividade industrial nos próximos meses”, afirma.

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

Conheça os setores da IndústrIa

indústria brasileira de máquinas e equipamentos

indústria brasileira de manutenção, instalação 
e conserto de máquinas e equipamentos

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul, Gilberto Porcello Petry, anunciou na quarta-feira, a decisão da 
FIERGS entrar no metaverso, sendo a primeira entidade a ingressar nes-
ses “mundos virtuais”.  Diferente das propostas conhecidas, a Federação 
utilizará o metaverso como um novo canal de comunicação para seus 
temas institucionais e na promoção de marcas e produtos das indústrias 
gaúchas. Junto ao prédio virtual da entidade, haverá o Pavilhão Industrial 
que irá hospedar um showroom permanente do setor, onde as empresas 
poderão expor os seus itens de fabricação além de fazer lançamentos de 
inovações,  estabelecendo contatos com os mais diferentes mercados.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS) terão cerca de R$ 1,2 milhão para o desenvolvimen-
to de projetos por meio do “Convênio FIERGS e Sebrae-RS Programa de 
Apoio a Projetos Sindicais”, firmado entre as duas entidades. A assinatura 
ocorreu durante a Reunião de Diretorias FIERGS/CIERGS, na terça-feira. 
“O objetivo desse convênio é disponibilizar recursos para projetos que 
fortaleçam a atuação dos Sindicatos junto às indústrias gaúchas”, des-
tacou o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Por inúmeras razões a conclusão das obras de ampliação da pista do 
aeroporto Salgado Filho, na Capital, deve ser saudada por todos os rio-
-grandenses. A principal delas é o fim da angústia de saber o custo que 
representou para a economia gaúcha o impedimento do maior aeroporto 
do Estado de receber aeronaves de grande porte porque faltavam apenas 
920 metros de pista.

Em 2021, os produtos do Rio Grande do Sul responderam pela parcela 
de 4,96% do valor exportado via aérea pelo Brasil. Contudo, menos de 
1% deste montante saiu pelo Salgado Filho devido a essa deficiência. O 
restante das mercadorias seguiu via rodoviária para outros Estados onde, 
então, foram embarcadas para o Exterior.

Em 2006, reunidas na FIERGS, as principais entidades do Estado de-
senharam a Agenda 2020, movimento que buscava alternativas para o 
desenvolvimento do RS. E lá estava essa obra como uma das "manchetes" 
preferenciais para se ler no então "distante" ano de 2020, ou seja, o pro-
longamento da pista do Salgado Filho. Uma prioridade que demorou 16 
anos para ser concretizada.

Nesse período, os governos investiram vultosos recursos, por exemplo, 
nas obras da Copa do Mundo e da Olimpíada, ocorridas no Brasil. Mas 
foi preciso a privatização do aeroporto para efetivar os investimentos 

necessários na ampliação da pista e na modernização dos terminais de 
carga e áreas de embarque.

Infelizmente, inúmeras demandas importantes do Rio Grande do Sul 
ainda não conseguem sair das pranchetas dos engenheiros e arquitetos. 
A segunda ponte do Guaíba está incompleta. As duplicações das rodovias 
se arrastam. A cobertura do esgotamento sanitário ainda é baixa. E o atual 
período de estiagem mostrou o quanto são essenciais os programas de 
irrigação.

Se compararmos o valor desses investimentos necessários com as 
perdas que temos em não realizá-los - o denominado "custo de não fazer" 
encontraremos, certamente, uma forte razão que explica as dificuldades 
de crescimento do Estado. Portanto, temos que encurtar a distância en-
tre o objetivo e a viabilização de como chegar lá, para que realmente a 
sociedade gaúcha possa, enfim, decolar.

Gilberto Porcello Petry
Presidente da FIERGS

Artigo publicado no jornal Zero Hora no dia 21 de março de 2022

O 2º Fórum Invest RS, evento realizado pelos sindicatos da Indústria 
do Material Plástico (Sinplast) e das Indústrias Químicas (Sindiquim) do 
RS, com o apoio da Braskem, discutiu na última segunda-feira, na FIERGS, 
aspectos gerais dos dois segmentos assim como os programas de incentivo 
do governo. O presidente do Sinplast , Gerson Haas, disse que o Estado está 
na dianteira e precisa continuar assim para que a indústria cresça mais. Já o 
presidente do Sindiquim, Newton Mario Battastini, reforçou que a indústria 
química no Rio Grande do Sul é transversal, ou seja, presente em todas as 
áreas. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry (foto), abriu o evento. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Os vencedores da etapa regional do Torneio de Robótica First Lego 
League Challenge, promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
foram conhecidos no começo da tarde de ontem, em um evento com 
transmissão online e presença de representantes das equipes na sede da 
FIERGS, em Porto Alegre. Durante dois dias de competição, estudantes 
com idades entre nove e 16 anos foram desafiados a desenvolver soluções 
inovadoras para a área de transporte e logística.

Na principal categoria, a Champignons Awards, a equipe Tecnoway 
(foto), da Rede de Ensino Caminho do Saber, de Caxias do Sul, foi a pri-
meira colocada. Como solução inovadora, o grupo com nove integrantes 
desenvolveu um protótipo de cargas de baú para caminhões e contêineres, 
além de programar um robô para as missões do torneio. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma comitiva do Centro Empresarial de Cachoeirinha, liderada pelo 
presidente da entidade, Jeferson Gorziza, e da Associação Comercial da 
cidade (ACC) esteve na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul para divulgar a Feira de Negócios e Inovação de Cachoei-
rinha (FNIC). Recebidos pelo vice-presidente da FIERGS, Gilberto Ribeiro, 
o grupo informou que o evento ocorrerá de 10 a 13 de maio, e contará 
com palestras, espaços para fechamento de negócios e aproximadamente 
100 expositores.

Os motoristas que circularem pelas 12 praças de pedágio da EGR já po-
dem ajudar quem mais precisa. Nesta segunda-feira, a empresa lançou, em 
parceria com a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS, a campanha 
“Parada Solidária - Doe Alimentos nos pedágios e alimente a esperança”.  
O lançamento da ação ocorreu na praça de pedágio de Viamão, na ERS-
040. A campanha está sendo realizada em todo o Rio Grande do Sul e os 
alimentos já podem ser arrecadados nas praças de pedágio da EGR, além 
das sedes da própria empresa e da Fundação. As atividades têm a finalidade 
de beneficiar comunidades gaúchas em situação de vulnerabilidade social.

O superintendente do Sistema FIERGS, Carlos Heitor Zuanazzi (foto), 
afirma que quem ganha com a parceria desenvolvida com a EGR é a so-
ciedade. “A Parada Solidária aproximará as pessoas e, consequentemente, 
ajudará a combater a fome, uma mazela que assola as camadas sociais 
menos privilegiadas", destaca Zuanazzi.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Uma comitiva da diretoria do Centro Empresarial de Flores da Cunha, 
liderada pelo presidente Gilberto José Boscato, esteve esta semana na 
sede da FIERGS onde foi recebida pelo presidente Gilberto Porcello Petry. 
O objetivo da comitiva foi estreitar a interlocução do Centro Empresarial 
com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.
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A 3ª edição do Ciclo Online de Formação de Liderança, promovido pelo 
Conselho de Futuras Lideranças (Conlider) da FIERGS e Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL-RS) está com inscrições abertas até o dia 30 de março. O curso 
visa desenvolver, capacitar e atualizar líderes ou futuros líderes para que 
promovam um ambiente de negócio eficiente e sustentável. Dirigidas a 
sócios de empresas, empreendedores ou quem almeja ocupar cargo de 
liderança em órgão público ou privado, as aulas acontecem em encontros 
virtuais, às quartas-feiras, das 19h às 21h30min, de abril a setembro.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Para fomentar a internacionalização das MPEs com foco nos setores 
de Alimentos e Bebidas, Metal Mecânico e Moda, foi lançado esta semana 
o projeto Start Exportação, dentro do programa Indústria Global, a ser 
executado pela FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios 
(CIN-RS) em parceria com o Sebrae-RS. O projeto foi lançado durante 
os seminários de sensibilização para exportação, destinados às Micro e 
Pequenas empresas dos setores de Alimentos e Bebidas, Metal Mecânico 
e Moda, respectivamente. O Start Exportação terá 40h de capacitações 
sobre temas de comércio exterior, marketing, negociação e preparação 
para feiras internacionais, e 24h de consultorias, adaptadas às necessida-
des das empresas participantes. As vagas são limitadas e a capacitação 
ocorrerá de abril a setembro deste ano. As inscrições estão abertas pelo 
e-mail cinbusiness@fiergs.org.br ou pelo telefone (51) 3347.8866.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai-RS está na última semana de disputa por  vagas na 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 de-
safiados a executar tarefas do dia a dia do trabalho das profissões, dentro 
de prazos e padrões internacionais de qualidade. Quatro gaúchos buscam 
classificação. Denis dos Santos está no Senai de Contagem (MG) disputando 
uma vaga em Construção de Estruturas Metálicas, enquanto Lucas Evaldt 
está em Campina Grande (PB) para competir em Desenho Mecânico em 
CAD. Pela ocupação de Instalações Elétricas, Eduardo Sodré compete 
no Senai Vila Velha (ES), enquanto Manoela Campos está em Goiânia 
tentando a primeira colocação em Design Gráfico. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) já iniciou a aplicação da 
vacina contra a gripe nas empresas do Rio Grande do Sul que se inscre-
veram na campanha de Vacinação, assim como em unidades do Sesi 
com salas de vacina (Porto Alegre, São Leopoldo, Montenegro, Santa 
Cruz do Sul, Santa Rosa e Panambi) e nas clínicas (Canoas e Caxias do 
Sul) para pessoas físicas (adultos e crianças a partir dos 6 anos). As 
vacinas disponíveis são a trivalente e a quadrivalente. Ainda há dispo-
nibilidade para indústrias que quiserem aderir à campanha - acessando  
www.sesirs.org.br/campanhavacinacao.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS estarão na Gramado Summit que 
acontece de de 6 a 8 de abril, no Serra Park, em Gramado. O espaço 
integrado terá atrações além de  meetups, debatendo sobre relacio-
namento de indústria com startups, fontes de fomento à inovação, 
indústria 4.0, tecnologias, saúde mental, atuação das mulheres no 
ecossistema, entre outras. Ainda serão apresentados cases do Edital 
Gaúcho de Inovação para Indústria e do IEL Lab, que dá oportuni-

dade de conectar startups e indústrias através da aceleração de 
projetos inovadores, estimulando o mercado a se reinventar, crescer 
e transformar.

A Gramado Summit está focada em negócios e networking. A 
conexão entre marcas e pessoas é o grande ativo proporcionado 
pelo evento, abrindo portas e aproximando relações para a troca 
de experiências, gerando com isso, o fomento de novos negócios.

Na tarde de hoje, em uma parceria entre o Banco de Livros e a Trensurb 
inicia mais uma ação do projeto Livros Livres, do Espaço Multicultural Livros 
sobre Trilhos (EMLsT) – a biblioteca do metrô. A partir das 14h, mais de 300 
exemplares serão deixados nos assentos de trens saindo das estações ter-
minais Novo Hamburgo e Mercado,em Porto Alegre, numa atividade que 
comemora o aniversário de três anos da unidade da biblioteca na Estação 
Novo Hamburgo.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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