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Guerra derruba confiança da indústria do RS
A Sondagem Industrial do Rio Grande do Sul mostrou redução na
produção em fevereiro, aumento do emprego, acúmulo de estoques e
expectativas positivas para investimentos. A pesquisa, elaborada pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), foi
divulgada na segunda-feira. O índice de evolução da produção ficou
em 48,5 pontos no mês, abaixo dos 50 que indica contração ante o mês
anterior. Foi a terceira queda seguida na produção e a pior pontuação
para fevereiro desde 2016, o que significa o pior desempenho, provocado, em parte, pela terceira onda de Covid-19. Apesar disso, o setor
gerou postos de trabalho no segundo mês do ano – o indicador de
evolução do emprego atingiu 52,2 pontos –, alcançando inéditos vinte
meses seguidos de alta. “Mesmo com a boa notícia da redução do IPI, o
cenário ainda é muito instável para quem produz”, explica o presidente
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, citando a guerra na Ucrânia, as ondas
de Covid-19 e a falta de matéria-prima.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS
recebe Comenda Porto do Sol

Foto: Dudu Leal

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) recebeu na quinta-feira a
Comenda Porto do Sol, mais alta honraria da Câmara de Vereadores de
Porto Alegre, proposta pela vereadora Lourdes Sprenger. O presidente
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, disse em seu pronunciamento que
o setor industrial “tem uma longa trajetória na área de assistência às
populações menos providas”. Ele lembrou que o Sesi e o Senai formam
o maior sistema privado de inclusão e promoção social do País. Ele explicou que de forma inédita em dezembro de 2003, após três anos de
experiência do Banco de Alimentos, a FIERGS criou a Fundação Gaúcha
de Bancos Sociais.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

“Reforma Tributária é fundamental para acelerar
ritmo de crescimento”, diz presidente da CNI
Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
Robson Braga de Andrade, a aprovação da Reforma Tributária é determinante para o Brasil crescer. “A PEC 110/2019 eliminará distorções,
simplificará o sistema tributário e promoverá a desoneração das
exportações e dos investimentos. Por isso, a sua aprovação é fundamental para acelerar o ritmo de crescimento da economia brasileira”,
destacou durante o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria
2022, na terça-feira, em Brasília. O presidente da Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry,
também esteve no evento.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Senai-RS conquista duas pratas na Olimpíada do Conhecimento
O Senai-RS conquistou duas medalhas de prata na última semana
da Olimpíada do Conhecimento que aconteceu de 21 a 26 de março.
A aluna Manoela Campos (foto) ficou em segundo lugar em Design
Gráfico, em disputa realizada em Goiânia (GO), e em Contagem (MG), o
aluno Dênis dos Santos ficou com a medalha de prata em Construção
de Estruturas Metálicas. 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.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Sesi inicia aplicação da vacina contra a gripe
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 inscreveram 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 meses). As
vacinas disponíveis são a trivalente e a quadrivalente. Ainda há disponibilidade para indústrias que quiserem aderir à campanha - acessando
www.sesirs.org.br/campanhavacinacao.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Inscrições abertas para a corrida pela saúde e solidariedade
Estão abertas as inscrições para o calendário de Corridas do Sesi –
Correr Faz Bem, que tem como objetivo promover a prática de atividades
físicas e incentivar a solidariedade, por meio da arrecadação de alimentos.
O pagamento da inscrição será em doação de mantimentos, compondo
uma sacola no valor de R$ 30,00 diretamente para a rede de Banco e
Alimentos do Rio Grande do Sul, integrante da Fundação Gaúcha dos
Bancos Sociais da FIERGS.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Universidades Gaúchas participam do Trote Solidário
em benefício dos Bancos de Alimentos
O Trote Solidário, uma ação do Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico
do Rio Grande do Sul (NAS-Simers) em parceria com a Rede de Bancos de
Alimentos do Rio Grande do Sul, terá uma nova rodada amanhã. Realizado
há mais de uma década por calouros e veteranos de todas as universidades
de medicina gaúchas, a campanha já arrecadou alimentos para mais de
625 mil pessoas, de diversas cidades do Estado. Nas duas primeiras etapas
de 2022, realizadas nos dias 19 e 26 de março, foram doadas mais de 15
toneladas de alimentos, arrecadados por estudantes de 13 universidades.
Neste sábado será a vez de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e São
Leopoldo participarem da ação.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Bancos Sociais recebe multiplicadores ambientais da Corsan
Os multiplicadores ambientais da Corsan participaram de uma
visita técnica à Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS na
quarta-feira. A atividade teve como pauta o projeto Bancos Sociais, que
tem a Companhia como patrocinadora e foi apresentado pelo diretor
superintendente dos Bancos Sociais, Paulo Renê Bernhard. Além de representantes e multiplicadores das regionais mais próximas (Surmet e
Sursin) que compareceram presencialmente, cerca de 100 participantes
conferiram a palestra de maneira remota. Na oportunidade, foi entregue a Comenda da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS ao
superintendente de Sustentabilidade Ambiental, Carlos Marcio Galarca
Pereira, que representou a diretora de Meio Ambiente e Sustentabilidade
da Corsan, Liliani Cafruni.
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GRAMADO SUMMIT
De 6 a 8 de abril, a FIERGS, Sesi, Senai e IEL estarão no Serra Park, em Gramando participando da Gramado Summit. Além da entrada da FIERGS no
metaverso, terão destaque o Edital Gaúcho de Inovação para Indústria e o IEL Lab.

COPEMI NO INTERIOR
Gestão e Governança é o tema do Copemi no Interior que será realizado dia 7 de abril, às 17h, de forma on-line. O evento, mediado pelo integrante
do Conselho, Rodrigo Petry, terá participação do consultor Volnei Garcia e do superintendente executivo do Santander na Região Sul, Victor D´Avila.
Inscrições: copeminointerior1.eventize.com.br

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 7 e 8 de abril, com a palestrante Miriam Felicidade Cischini. Informações e
inscrições: 0800 051 8555.

DIÁLOGOS PARA O FUTURO
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) promove o Diálogos para o Futuro, dia 11 de abril, às 19h, de forma on-line e gratuito. O tema será as mudanças sociais dos
últimos anos e a necessidade de criar novas formas de relacionamento entre trabalhadores e empresas. Inscrições: https://bit.ly/DialogosParaOFuturo
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Notícias e matérias especiais da CNI
estão mensalmente na revista on-line
Indústria Brasileira.
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Senai anuncia R$ 152 milhões para
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Agenda Legislativa da Indústria 2022 destaca
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Conheça a indústria brasileira de máquinas,
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GUERRA ▶ Como o conflito entre Rússia e Ucrânia pode afetar a economia brasileira
NOVA PLATAFORMA ▶ Ferramenta interativa traz dados de 33 setores industriais
AÇÃO ▶ Começam os torneios regionais da temporada 2021-2022 de Robótica
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