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Atividade industrial tem leve crescimento no RS

Empossada nova diretoria do Sinduscon-RS

FIERGS entende que elevação da taxa de juros 
não deveria chegar a 1%

Primeira live do Impulsionando a Indústria 
trata da Transformação Digital

FIERGS debate inovação e 
colaboração na South Summit

Conecta Talks 
começa no dia 12

Farroupilha recebe a Corrida do Sesi

Encarregado de negócios da Ucrânia 
planeja retomada econômica após conflito com Rússia

Contraturno do Sesi propõe mudanças no 
Parque da Oktoberfest

Centro Esportivo de Caxias do Sul é sede da 24ª Surdolimpíada

Sábado Solidário ocorre em 30 cidades
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI
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▶ DAN IOSCHPE
 Sistema Indústria
"alavanca empresas"

A mão firme 
contra incertezas

Serviços do Sistema Indústria têm apoiado 
milhares de empresas em meio às crises 

econômica, sanitária e internacional

PESQUISA ▶ Consumidores temem inflação e mudam comportamentos
200 ANOS ▶ CNI realiza cinco seminários para refletir sobre o bicentenário da Independência
SUSTENTABILIDADE ▶ SENAI pesquisa reciclagem de baterias de carros elétricos

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

O Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI-RS), divulgado na 
terça-feira pela FIERGS, registrou um ligeiro crescimento de 0,2% na pas-
sagem de fevereiro para março. Desde dezembro de 2021, o índice que 
mede a atividade industrial passa por um período de oscilação em um 
nível relativamente elevado, 8,8% acima do anterior ao da pandemia, em 
fevereiro de 2020.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A nova diretoria, Conselho Fiscal e Consultivo e delegados do Sindi-
cato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul 
(Sinduscon-RS) para a gestão 2022/2024 tomou posse na Associação 
Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, na segunda-feira. O presidente, o 
engenheiro Claudio Teitelbaum, sucede Aquiles Dal Molin Junior. Teitel-
baum disse que em sua gestão trabalhará em prol do desenvolvimento 
econômico das empresas. “Fazendo uso da diversidade da cadeia produtiva 
vamos gerar oportunidades, com inovação, conexão, sustentabilidade e 
compromisso social”, destacou. Segundo a entidade, a construção civil é 
responsável por 119 mil empregos formais no Estado.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou em um ponto percentual 
a taxa Selic, para 12,75%, na quarta-feira. A decisão, segundo a Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), leva em conta a 
persistência da inflação, que segue alta, mas a entidade entende que a 
elevação não poderia ultrapassar 0,75 ponto. “Com a continuidade do con-
flito do Leste Europeu e os efeitos da política ‘Zero Covid’ na China, vemos 
um cenário desafiador para as cadeias industriais, ainda em recuperação”, 
afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, ressaltando que o 
crescimento da inflação ocorre não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.

Além disso, de acordo com o presidente, os juros no exterior começaram 
a subir muito tempo depois do que os juros brasileiros. “A taxa Selic saiu de 
2% para 12,75% em pouco mais de 12 meses, um espaço de tempo muito 
curto. Os impactos desse aperto monetário ainda não se manifestaram 
completamente sobre a economia e a atividade começa a dar sinais de 
enfraquecimento. Esse quadro sugere uma postura mais cautelosa do 
Banco Central daqui para a frente”, diz. 

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul realiza, em 
maio, quatro eventos gratuitos voltados a pequenas e médias empresas, 
dentro da programação Impulsionando a Indústria 2022. São lives trans-
mitidas pela TV FIERGS e a primeira delas ocorreu na quinta-feira, com o 
tema Transformação Digital e a participação da vice-presidente de Design 
Digital e Inovação da ilegra, Caroline Capitani; e do presidente da Cervejaria 
Salva e da Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM), João Giovanella.

Inscrições podem ser realizadas em http://impulsionando.eventize.com.
br, e a realização é do Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi), em 
parceria com o Centro Internacional de Negócios (CIN), Núcleo de Acesso 
ao Crédito (NAC) e Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) da FIERGS. 
As próximas lives ocorrem nos dias 12, 19 e 26, das 16h às 17h30min, res-
pectivamente com os temas indústria 4.0, crédito e exportação. 

A indústria diante das novas dinâmicas de inovação e colaboração 
foi o tema do painel promovido pela FIERGS, por meio do Conselho de 
Inovação e Tecnologia (Citec)  e o IEL-RS na  sexta-feira, durante a South 
Summit Brasil no Palco RS Innovation Stage. Com participação do gerente 
de Inovação na Eretz.bio Incubadora de Startups do Hospital Israelita Al-
bert Einstein, Alexandre Mosquin, do diretor de Relações Institucionais e 
Governamentais das Empresas Randon, Joarez Piccinini, e da diretora de 
Inovação da CNI e coordenadora executiva da Mobilização Empresarial pela 
Inovação, Gianna Sagázio. A mediação foi do CEO da Novus e integrante 
do Citec, Marcos Dillenburg, e o painel discutiu sobre as novas dinâmicas 
de inovação das pequenas e médias indústrias.

Integrando a programação do Sesi Conecta Saúde, que acontece nos 
dias 9 e 10 de agosto, o Sesi-RS promove no próximo dia 12, às 18h30min, 
a primeira live do Conecta Talks, que este ano terá quatro edições. Nesta 
primeira, o tema será Burnout, com palestra do médico do trabalho, es-
pecialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, Marcos Medanha. Ele vai 
falar sobre como a sensação de esgotamento físico e emocional reflete 
em atitudes negativas no trabalho. O evento é gratuito e a inscrição pode 
ser feita pelo link https://conteudos.sesirs.org.br/sesi-conecta-talks

O Sesi-RS promove no próximo dia 15 de maio a Corrida do Sesi em 
Farroupilha. O objetivo do evento, que terá largada às 9h da frente da 
unidade do Sesi (Rua Papa João XXIII, 700 - Bairro São Luís), é promover 
a prática de atividades físicas e incentivar a solidariedade, por meio da 
arrecadação de alimentos. O pagamento da inscrição será em doação de 
alimentos, compondo uma sacola no valor de R$ 30,00 diretamente para a 
rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, integrante da Fundação 
Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

encarregado de negócios da Ucrânia foi recebido pelo coordenador do Con-
selho de Comércio Exterior da FIERGS, Aderbal Lima, e esteve acompanhado 
da representante da comunidade ucraniana no RS, Oliana Reszetiuk.

Os alunos do Contraturno Escolar do Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RS) de Santa Cruz do Sul elaboraram soluções inovadoras para o 
Parque da Oktoberfest, como uma composteira para erva mate; a revita-
lização da pista de atletismo com uma camada de cimento com restos de 
pneu; e a instalação de painéis solares para alimentação dos postes de luz e 
bebedouros do local. Essas ideias foram entregues, em mãos, ao Secretário 
de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, Márcio Martins.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Centro Esportivo do Sesi em Caxias do Sul sedia desde o dia 1º de maio 
a 24ª Surdolimpíada, um evento internacional e multiesportivo, organizado 
pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos.  As Surdolimpíadas 
acontecem a cada quatro anos e a primeira edição foi sediada em Paris, na 
França, em 1924. O torneio recebe cerca de 4,5 mil surdoatletas e equipes 
de mais de cem  países até 15 de maio.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

PREÇO PARA EXPORTAÇÃO
A capacitação sobre Formação de Preço para Exportação proporcionará aos participantes uma visão prática dos aspectos sobre o tema, além de apresentar 
os fatores críticos de sucesso, bem como, os demais conceitos que propiciem ao exportador efetuar uma análise da sua competitividade em mercados 
externos. Será em 11 e 12 de maio, das 9h às 12, totalmente on-line. Informações: cinrs@fiergs.org.br ou (51) 989 70 37 69.

MONITORAMENTO OEA
A live sobre Monitoramento OEA - Operador Econômico Autorizado ocorre em 17 de maio, das 10h às 11h. O palestrante será o diretor trade OEA 
Becomex, Omar Rached. Inscrições em https://bit.ly/MonitoramentoOEA. Mais informações em cinrs@fiergs.org.br ou (51) 98970-3769. O OEA é um 
parceiro estratégico da Receita Federal que, após ter comprovado o cumprimento dos requisitos e critérios do Programa OEA, será certificado como 
um operador de baixo risco, confiável e com os benefícios oferecidos pela aduana brasileira.

LGPD
A FIERGS, por meio do IEL-RS e do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), promove o curso Entendendo a LGPD: aspectos legais e práticos.  
Será de 17 de maio a 15 de junho, terças e quintas-feiras, das 9h às 12h, com aulas virtuais. Informações: (51) 3347-8690, (51) 99273-8597 ou  
prepostos@ielrs.org.br.

FEIRAS INTERNACIONAIS
Cem por cento virtual, online e ao vivo, a capacitação Como se preparar para Feiras e Missões Internacionais - Tecnologias e Ambientes Virtuais, 
será realizada em 18 de maio, das 9h às 12h. Entre os temas a serem tratados estão Porque participar de uma feira internacional, A importância de 
ter uma visão e postura estratégica em uma feira internacional e Como identificar oportunidades de negócios e parcerias, entre outros. Inscrições:  
https://www.bit.ly/feirasemissoes. Mais informações em cinrs@fiergs.org.br ou (51) 989 70 37 69.

AGENDA

Prorrogadas as inscrições para o 
Edital Gaúcho de Inovação para Indústria

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria teve suas inscrições prorrogadas até 31 de maio 
para o segundo ciclo. 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. Nas duas edições anteriores, 57 projetos foram aprovados, 38 
estão em desenvolvimento, 19 foram encerrados e nove viraram produtos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Governança
Boas práticas de governança são 
estratégicas para fortalecimento da indústria

SetoreS da IndúStrIa
Conheça a indústria brasileira de 
veículos automotores, reboques e carrocerias
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O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, esteve 
na FIERGS, na quarta-feira, falando sobre como o país pretende se reerguer 
depois de superado o conflito com a Rússia. Para isso, a contribuição do 
Brasil será importante na recuperação econômica, com a relação comercial 
com os estados, entre eles o Rio Grande do Sul, sendo potencializada, 
afirmou. Atualmente, o principal produto gaúcho adquirido pelos ucra-
nianos é o tabaco, concentrado em 59% da pauta. Já o Estado compra do 
país principalmente cilindros e fibra para filtros de cigarros, 90% do total 
importado. Ele comentou também sobre a possibilidade de uma futura 
parceria nos ecossistemas de inovação, com startups e empresas de TI.

Tkach explicou que a guerra afetou a produção de grãos e seu escoa-
mento. O país não consegue escoar o que produz porque 80% dos portos 
estão bloqueados. Ressaltou também que, por causa do conflito, 13 milhões 
de ucranianos estão deslocados de suas moradias, o que corresponde 
a 25% da população. Por isso, a ajuda humanitária é fundamental, e os 
mantimentos de maior necessidade são alimentos e medicamentos. O 

A Campanha Sábado Solidário, da Rede de Bancos de Alimentos 
do Rio Grande do Sul, do Conselho de Cidadania da FIERGS, ocorre 
em 30 cidades gaúchas no mês de maio. A ação tem como objetivo 
arrecadar alimentos que beneficiarão 964 entidades atendidas no Es-
tado. Voluntários do Banco de Alimentos, devidamente uniformizados, 
arrecadarão doações em mais de cem supermercados. Participarão da 
ação, no dia 7 de maio, os Bancos de Alimentos de Alegrete, Alvorada, 
Bagé, Cachoeirinha, Camaquã, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, 
Encruzilhada do Sul, Gravataí, Guaíba, Porto Alegre, Região do Calçado 

(Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha), Santa Maria, 
Torres, Tramandaí e Litoral (Tramandaí, Imbé, Osório), Uruguaiana, Vale 
do Sinos (São Leopoldo, Portão, Esteio e Sapucaia do Sul), Venâncio 
Aires e Viamão. Já no dia 14 de maio, participam da ação os Bancos de 
Alimentos de Canoas e Pelotas.

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). Doações 
também podem ser feitas pelo site www.doealimentos.com.br
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mailto:unicom%40fiergs.org.br?subject=Contato%20com%20Unicom
http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
https://www.youtube.com/tvfiergs
https://www.flickr.com/photos/fiergs_ciergs/albums
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
https://medium.com/sistema-fiergs
https://www.fiergs.org.br/semana-fiergs
https://jornalismo.portaldaindustria.com.br/cni/revista_industria/revista-industria-brasileira-04-2022/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/nova-lei-do-gas-e-uma-das-grandes-apostas-para-a-retomada-da-economia-avalia-cni/
https://www.fiergs.org.br/noticia/atividade-industrial-cresce-02-no-rio-grande-do-sul
https://www.fiergs.org.br/noticia/nova-diretoria-do-sinduscon-rs-toma-posse
https://www.fiergs.org.br/noticia/farroupilha-recebe-corrida-do-sesi
https://www.fiergs.org.br/noticia/contraturno-do-sesi-rs-propoe-mudancas-no-parque-da-oktoberfest
https://www.fiergs.org.br/noticia/centro-esportivo-de-caxias-do-sul-e-sede-da-24-surdolimpiada
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/boas-praticas-de-governanca-sao-estrategicas-para-fortalecimento-da-industria-diz-presidente-da-cni/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/conheca-a-industria-brasileira-de-veiculos-automotores-reboques-e-carrocerias/
https://www.fiergs.org.br/noticia/edital-gaucho-de-inovacao-para-industria-tem-inscricoes-prorrogadas
https://youtu.be/_3sw4NoJFsk

