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Indústria passa por crise
inédita na história do setor
O setor industrial está passando por uma crise inédita que as estatísticas não conseguem mostrar. A avaliação resultou de levantamento
que a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS)
realizou durante duas horas, colhendo depoimentos de 30 atividades
fabris, com a participação de 41 dirigentes da entidade presenciais e
mais 22 que acessaram a reunião de suas localidades, pela internet.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Embaixador da Itália quer fortalecer
as relações comerciais com Rio Grande do Sul

Foto: Dudu Leal

Com o objetivo de criar movimentos de aproximação comercial,
social e cultural, o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello,
acompanhado do cônsul-Geral da Itália no Rio Grande do Sul, Roberto
Bortot, visitou a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do
Sul (FIERGS) nesta quinta-feira, onde foi recebido pelo presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, que destacou a intenção de desenvolver
ações em parceria a fim de fomentar a relação entre as indústrias dos
dois países. Na esfera econômica-comercial, Brasil e Itália buscam estimular os investimentos, a cooperação industrial e o comércio bilateral.
As duas partes mantém também importante cooperação nos setores
científico e tecnológico.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Atividade industrial cai em fevereiro
O Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI-RS) caiu 1,4% em
fevereiro de 2022 na comparação ajustada sazonalmente com janeiro,
mostrando, após a sequência de altas de junho a novembro de 2021,
oscilação nos últimos três meses. Apesar disso, em fevereiro estava
9,3% acima do mesmo mês de 2020 (pré-pandemia). A pesquisa,
elaborada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do
Sul, foi divulgada na segunda-feira. “Após uma boa trajetória positiva
que vinha do segundo semestre do ano passado, os resultados mostram uma acomodação da atividade, devido, principalmente, à forte
expansão de casos da nova cepa da covid-19 e da estiagem”, afirma
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Abertas inscrições para a delegação oficial da
Missão Prospectiva à Feira Industrial de Hannover
Estão abertas as inscrições para a Missão Prospectiva à Feira Industrial
de Hannover, que acontece de 30 de maio a 2 de junho, no Centro de Feiras
da cidade alemã. Na edição de 2022 da maior feira industrial do mundo,
serão abordadas as mudanças da indústria envolvendo a digitalização, a
modernização da produção e a redução de emissões. Aos participantes e
visitantes, Hannover oferece oportunidades de negócios, apresentação
de tendências e networking.
A comitiva oficial organizada pela FIERGS, SEBRAE e parceiros oferece:
acompanhamento técnico, suporte logístico, intérpretes, estande institucional de apoio, três circuitos temáticos guiados pela feira, visita técnica
à empresa alemã, ingressos para os quatro dias de feira, reserva de voos
e de hospedagem, entre outros benefícios.
Para mais informações: (51) 3347 8866.

Live aborda gestão e governança nas
empresas e instituições financeiras
O evento online Copemi no Interior, que teve como tema “gestão e
governança nas empresas e instituições financeiras”, nesta quinta- feira, foi
iniciativa do Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi), da Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind) e do Conselho de Articulação
Sindical e Empresarial (Conase) da Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (FIERGS). O objetivo é oportunizar um momento
de conhecimento e debate entre os participantes e palestrantes, com a
mediação do integrante do Copemi, Rodrigo Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi lança Campanha
de Saúde Total
O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) lançou na quinta-feira a Campanha de Saúde Total. A ideia é propor soluções em saúde, com inteligência
de dados, conectadas com ações de prevenção de doenças e promoção
de bem-estar, tecnologia e inovação. A adesão ao edital é gratuita e pode
ser feita por meio do site: www.sesirs.org.br/saudetotal
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Projeto busca ajudar empresas a
aumentar produtividade e reduzir custos
Com o objetivo de contribuir para aumentar a produtividade das empresas do setor metalmecânico da Serra gaúcha, o Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região
(Simecs) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai-RS) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae-RS), e apoio do Sicredi, lançou o projeto Do Lean Manufacturing à
Indústria 4.0. “O Simecs, através do Projeto Do Lean à Indústria 4.0, auxilia
no desenvolvimento da cadeia produtiva dos associados da entidade.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Edital Gaúcho de Inovação para Indústria
transforma ideia em projetos
Um pellet, resultado de reciclagem de resíduos têxteis de poliéster; um sistema emergencial para
manutenção de temperatura, quando ocorrer falta de energia em refrigerador e um novo produto
de fixação para indústria moveleira são alguns dos resultados do Edital Gaúcho de Inovação para a
Indústria. Promovido pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação,
Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio Grande do Sul (Fapergs) e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o edital está
em sua terceira edição e recebe inscrições de novas ideias até o dia 3 de maio. Nas duas edições
anteriores, 57 projetos foram aprovados, 38 estão em desenvolvimento, 19 foram encerrados e
nove viraram produtos.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Ingresso da FIERGS no Metaverso
é apresentado no Gramado Summit
O ingresso da FIERGS no Metaverso foi apresentado no evento de inovação Gramado Summit, dia 6. O projeto, que faz da entidade a primeira
instituição a participar desse novo mundo virtual, inclui a presença institucional, amplificando a comunicação de conteúdos da Federação, e um show
room aberto ao interesse das indústrias estabelecidas no Rio Grande do Sul.
O detalhamento da iniciativa fez parte de um talk-show no estande do
Sistema FIERGS, com a participação do Sesi, Senai, e Iel-RS. Um dos pontos
que reforça o projeto é a aplicação do conceito de gráfico livre em primeira
pessoa sem requisito de equipamentos, pois estes só serão necessários para
determinadas programações. “A FIERGS no Metaverso buscará proporcionar
a maior funcionalidade possível sem impor fronteiras digitais”, disse o coordenador do projeto, Júlio César de Magalhães.

Diálogos para o Futuro aborda mudanças sociais
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) promove o Diálogos para o Futuro nesta
segunda (11), 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. O evento é direcionado para a área de
recursos humanos e busca debater os desafios do mercado e as alternativas
à cultura nas empresas.
Participam do evento a gerente de Pessoas e Cultura Corporativa das
Empresas Randon, Thamis Aline Zeni, e a gerente de Recursos Humanos na
Mundial S/A, com mediação da especialista em Psicologia Organizacional e
socia da Estalo, Liane Becker.
O evento será transmitido pela plataforma via Zoom.
Inscrições: https://bit.ly/DialogosParaOFuturo
Informações: confirma.iel@ielrs.org.br

Sábado Solidário arrecada alimentos
para 964 entidades gaúchas
A Campanha “Sábado Solidário”, da Rede de Bancos de Alimentos do
Rio Grande do Sul, será realizada amanhã (9), com o objetivo de arrecadar
alimentos que beneficiarão 964 entidades atendidas no Estado.
Voluntários dos Bancos de Alimentos devidamente uniformizados
arrecadarão alimentos não perecíveis em frente a mais de 100 supermercados. Participarão da ação Bancos de Alimentos de 26 cidades gaúchas:
Alvorada, Bagé, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Capão da Canoa, Caxias
do Sul, Cruz Alta, Encruzilhada do Sul, Gravataí, Pelotas, Porto Alegre,
Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Santa Maria,
Torres, Tramandaí, Uruguaiana, São Leopoldo, Portão, Esteio, Sapucaia
do Sul, Venâncio Aires e Viamão.
A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, instituída pelo
Conselho de Cidadania da FIERGS, no ano 2000, realiza a Campanha
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▶ SENADOR RODRIGO PACHECO
Reforma tributária é a prioridade

Sábado Solidário há 22 anos. O Sábado Solidário conta com a parceria
da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) e do Sindicato das
Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande
do Sul (SETCERGS), responsável pelo gerenciamento logístico do Banco
de Alimentos.
Os Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul atuam como gerenciadores de desperdícios administrando três operações: coleta, armazenamento
e distribuição qualificada de alimentos. Em 22 anos, a Rede de Bancos de
Alimentos RS já arrecadou e distribuiu mais de 60 milhões de quilos de
alimentos. Juntos, os Bancos de Alimentos beneficiam 964 instituições
no Estado, doando uma média de 400 mil quilos de alimentos por mês.
Doações também podem ser feitas sem sair de casa, através do site:
www.doealimentos.com.br
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Conheça a indústria brasileira de móveis
Notícias e matérias especiais da CNI
estão mensalmente na revista on-line
Indústria Brasileira.
CLIQUE NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Reforma tributária:
última chamada
Agenda Legislativa da Indústria 2022 destaca
o contexto inédito e favorável à aprovação
de novas regras para o sistema tributário

Conheça a indústria brasileira
de produtos de minerais não-metálicos
Conheça a indústria brasileira de metalurgia

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

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:

CLIQUE AQUI
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