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Casos de sucesso de empresas no acesso ao crédito 
são mostrados em live

Serviço Social da Indústria propõe soluções para a saúde

Diretor da Apex Brasil apresenta planos para o setor de 
Defesa e Segurança
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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

A terceira live da programação do Impulsionando a Indústria 2022, pro-
movido pela FIERGS, na quinta-feira, teve como tema Crédito, mostrando 
exemplos práticos de como empresas podem acessar linhas de financia-
mento. Os convidados foram o assessor de investimentos da Acquabios, 
Paulo Romano; o CEO da Antares, José Cristiano Daudt; e o diretor executivo 
da Haas Madeiras, Junior Haas. A realização foi do Conselho da Pequena 
e Média Indústria (Copemi) e do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), com 
apoio do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase).

Em 26 de maio, ocorrerá a última live, das 16h às 17h30min, com o 
tema Exportação.  Inscrições podem ser realizadas em http://impulsio-
nando.eventize.com.br. As duas duas primeiras realizadas trataram de 
Transformação Digital e Indústria 4.0

A Campanha de Saúde Total do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
ainda pode receber adesões. 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: https://
www.sesirs.org.br/saudetotal.

O diretor de gestão da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimento (Apex Brasil), Roberto Escoto, participou na terça-feira da reunião 
do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança (Comdefesa) da FIERGS. Ele 
apresentou o trabalho desenvolvido pela Apex voltado às exportações e aos 
investimentos estrangeiros no País, ressaltando que, no ano passado, quase 
15 mil empresas receberam apoio da agência. Especificamente sobre o setor 
de Defesa e Segurança no Brasil, ressaltou que, com um PIB de R$ 416 bilhões 
em 2021, representou 4,78% do Produto Interno Bruto brasileiro, gerando 2,9 

milhões de empregos diretos e indiretos. As exportações da Base Industrial 
de Defesa superaram US$ 1,5 bilhão no ano passado, novo recorde histórico.

Escoto explicou também como funcionará o Projeto Setorial Apex Brasil 
com a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança 
(Abimde), que até março de 2024, em parceria com o Ministério da Defesa 
e do Ministério das Relações Exteriores, pretende promover as exportações 
das empresas do setor.

Banco de Alimentos e Ministério da Cidadania 
repassam 500 toneladas ao Estado

Quinhentas toneladas de alimentos foram entregues, em maio, nas 
instalações do Banco de Alimentos da FIERGS, que realizou toda a opera-
ção logística de armazenamento e repasse para 37 cidades que sofreram 
prejuízos nas suas lavouras em decorrência da seca. As cidades beneficiadas 
foram as que tiveram seus pedidos de Calamidade Pública aceitos pelo 
Ministério da Cidadania, cabendo ao Banco de Alimentos, tão somente, 
fazer-lhes o repasse das quantidades recebidas. Devido ao grande porte 
da operação, que durou mais de uma semana, foram envolvidos dezenas 
de caminhões e empilhadeiras, além de grande número de funcionários 
e voluntários do Banco de Alimentos de Porto Alegre. 
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CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Pesquisa aponta confiança estável e expectativa positiva 
entre empresários gaúchos

Exportações industriais atingem nível recorde no RS

Apesar de subir de 55,8 para 56,1 na passagem de abril para maio, 
o resultado do Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho 
(ICEI-RS), divulgado na segunda-feira pela FIERGS, pode ser considerado 
uma estabilidade, que vem desde março, quando chegou a 55,9 pontos. 
Acima de 50 e da média histórica de 54,1, indica que a indústria gaúcha 
segue confiante, porém, entre agosto de 2021, o ponto de máximo mais 
próximo, e março de 2022, o índice total perdido havia sido de 8,8 pontos, 
impactado, principalmente, pelas dificuldades na cadeia de suprimentos 
e pelo aumento de custos de produção.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Ao somarem US$ 1,4 bilhão, as exportações da Indústria de Transfor-
mação cresceram 39,6% no Rio Grande do Sul, em abril, na comparação 
com o mesmo mês de 2021. No acumulado do ano, as vendas externas 
alcançaram US$ 5,4 bilhões, valor 43,4% maior em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. “O forte incremento das exportações para os nossos 
principais parceiros, especialmente os Estados Unidos, contribuiu para o 
resultado, e as vendas aumentaram de forma disseminada na maioria dos 
segmentos”, diz o presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Corrida em Horizontina

O Sesi-RS promove no próximo dia 29 de maio a Corrida do Sesi em 
Horizontina. O objetivo do evento, que terá largada às 9h na avenida En-
genheiro Jorge A. D. Logemann, 600, com as distâncias de 3km e 6km e 
3km de caminhada, 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

Teatro do Sesi comemora 25 anos

O Teatro do Sesi comemora em 2022 os seus 25 anos de atuação. Inau-
gurado em 25 de maio de 1997, com apresentação da diva Bibi Ferreira, 
o espaço nasceu como contribuição da indústria para a cultura e, desde 
então, foi palco de manifestações artísticas das mais diferentes formas, 
recebendo personalidades do Brasil e do mundo, incluindo nomes que 
deixaram saudade, como Hebe Camargo, Paulo Gustavo, João Gilberto e 
Nelson Freire.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al

Prorrogadas as inscrições para o 
Edital Gaúcho de Inovação para a 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

FIERGS promove missão prospectiva para a Alemanha e 
Países Baixos

Mais de 90 participantes do Brasil estarão na missão prospectiva para 
a Alemanha e os Países Baixos, de 28 de maio a 4 de junho, promovida 
pela FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios. A progra-
mação contempla circuitos guiados à Feira de Hannover, que ocorre de 
30 de maio a 2 de junho, e visitas técnicas a indústrias e parques eólicos 
off-shore na Alemanha e na Holanda para tratar de energias renováveis. 
Haverá encontros estratégicos com autoridades do governo e empresas 
holandesas. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, lidera a missão.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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