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RS tem potencial para atrair investidores holandeses

Apresentados os projetos das Escolas Sesi 
de Lajeado e Santa Cruz do Sul

Presidente da FIERGS destaca os avanços da 
tecnologia industrial na Feira de Hannover

Estoques do setor industrial gaúcho voltam a acumular

Senai promove prova para buscar 
soluções inovadoras para a indústria 

Renato Borghetti e Os Fagundes no Teatro do Sesi
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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 missão prospectiva da FIERGS à Alemanha e Países Baixos teve os 
últimos compromissos da agenda nessa sexta-feira, com uma visita de 
empresários e representantes do governo do Rio Grande do Sul ao Porto de 
Rotterdam, na Holanda. O presidente da FIERGS e do Conselho Deliberativo 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-

-RS), Gilberto Porcello Petry, se reuniu com administradores do terminal e 
investidores locais. Petry esteve acompanhado do chefe da Casa Civil do 
governo do RS, Artur Lemos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS, por meio do Sesi-RS, fará um investimento de R$ 300 milhões 
na educação gaúcha até o ano de 2027. Trata-se do Programa A Indústria 
Pela Educação, que contempla a maior aplicação na área educacional feita 
pelo Sesi-RS em seus 75 anos de história no Estado, com recursos originários 
das contribuições das indústrias. Essa semana, o superintendente do Sesi-RS, 
Juliano Colombo, anunciou em duas das cidades contempladas, os projetos 
das escolas em Lajeado e Santa Cruz do Sul.

As obras de construção da Escola Sesi de Lajeado devem começar no início 
de 2023, em terreno junto à unidade local do Sesi-RS, no bairro Universitário. 
Serão mais de 4,3 mil metros quadrados de construção, incluindo salas de 
aula, laboratórios, biblioteca, espaço maker para trabalhos com tecnologia, 
ginásio de esportes, além de outras estruturas educativas. A previsão é de 
que a escola possa receber 360 alunos, com Ensino Médio em tempo inte-
gral, a partir de 2025. Além disso, serão atendidos outros 200 estudantes nas 
atividades de contraturno tecnológico.

Já a escola de Santa Cruz do Sul terá 4,3 mil metros quadrados de área 
construída, incluindo salas de aula, laboratórios, biblioteca, espaço maker 
para trabalhos com tecnologia, ginásio de esportes, além de outras estruturas 
educativas. A previsão é de que a Escola de Ensino Médio em tempo integral 

inicie a operação em 2026 com capacidade de atendimento de até 360 alu-
nos. As demais cidades que receberão escolas são as de Bento Gonçalves, 
Canoas, Caxias do Sul e Novo Hamburgo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO SOBRE LAJEADO

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO SOBRE SANTA CRUZ

A edição de 2022 da Feira de Hannover fechou com um saldo de 75 mil 
visitantes presenciais – além de 15 mil que participaram digitalmente – inte-
ragindo com 2,5 mil expositores, nessa que é a principal vitrine de tecnologia 
industrial do mundo. Após dois anos de pandemia, que impediram a sua 
realização na cidade alemã, o retorno do público foi saudado por expositores 
e organizadores como extremamente positivo. A Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Centro Internacional de Negócios 
(CIN), juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae-RS), organizou uma missão brasileira com mais de 90 in-
tegrantes ao evento. “Foi uma feira menor do que a última edição realizada, 
mas que não perdeu o brilho, especialmente pelos inúmeros lançamentos 
mostrados neste período pós-pandemia, em que estamos procurando voltar 
à normalidade”, destaca o presidente da FIERGS e do Conselho Deliberativo 
do Sebrae-RS, Gilberto Porcello Petry, que liderou a comitiva.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Sondagem Industrial do RS, divulgada na segunda-feira pela FIERGS, 
mostra queda na produção da indústria gaúcha em abril. O índice foi de 
46,4 pontos, e abaixo dos 50, indica recuo na atividade. Porém, reflete 
apenas a sazonalidade, pois o índice ficou acima da sua média histórica 
de 44,7 para o mês. Por outro lado, aos 50,4 pontos, o índice de número 
de empregados revelou pequeno avanço. Embora tenha alcançado 22 
meses de alta ininterrupta, é a pontuação mais baixa desse período, o que 
significa o menor ritmo de crescimento e o menos disseminado no setor, 
mas ainda um resultado importante dado o comportamento histórico 
negativo do mês. Ao mesmo tempo, o acúmulo de estoques voltou a subir.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

No dia 7 de junho, das 9h30min às 17h30min, ocorre no Salão de 
Convenções da FIERGS mais uma edição do Grand Prix de Inovação na 
Educação Profissional, promovido pelo Senai-RS. O evento é uma corrida de 
inovação em que equipes multidisciplinares criam e desenvolvem soluções 
inovadoras para desafios reais das indústrias e da sociedade. A iniciativa 
promove que, por meio de métodos de inovação aberta e criatividade, redes 
colaborativas e profissionais de diferentes áreas, é possível obter respostas 
diferenciadas e oportunidades reais para solução dos desafios lançados. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A noite de 11 de junho será de dupla comemoração em Porto Alegre. 
Para celebrar os seus 25 anos de atuação, o Teatro do Sesi receberá dois 
shows de grandes referências da música regional gaúcha em seu palco. A 
programação inicia às 21h com o gaiteiro Renato Borghetti apresentando 
alguns dos maiores clássicos da nossa música, como Sétima do Pontal e 
Milonga para as Missões, além de faixas do cancioneiro latino-americano, 
acompanhado por sua banda, que tem Vitor Peixoto no piano, Daniel Sá 
no violão e Pedrinho Figueiredo no sax e na flauta. Em seguida, o grupo 
Os Fagundes, formado pelos irmãos Neto, Ernesto e Paulinho, além do 
pai, Bagre Fagundes, subirá ao palco para interpretar um repertório que 
passa por faixas como Origens, Galpão Crioulo, De Filho pra Pai e Os Ca-
valeiros da Paz.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

DESPACHO ADUANEIRO
Despacho Aduaneiro na Importação e Exportação é tema da capitação promovida pela FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), 
nos dias 7 e 8 de junho, das 9h às 12h. Informações: (51) 989-703769 ou cin@fiergs.org.br. Inscrições: www.bit.ly/despacho_aduaneiro.

AGENDA

Empresas já podem se inscrever para o 
terceiro ciclo do Edital Gaúcho de Inovação

O segundo ciclo do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria fechou com 41 novas ideias 
inscritas em diferentes linhas temáticas. Já o terceiro ciclo está com inscrições abertas pelo site 
www.egii.com.br. O edital disponibiliza recursos entre R$ 200 mil e R$ 600 mil por projeto, nas 
linhas de Agritech, Bioeconomia, Cidades Inteligentes, Design para Produto, Economia Circular, 
Edutech, Energias Renováveis, Indústria 4.0, Materiais Avançados, Nanotecnologia, Sistemas de 
Energia, Tecnologias Aplicadas a Saúde Hospitalar e Saúde Mental no Ambiente de Trabalho (Sesi).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

SetoreS da IndúStrIa

Conheça a indústria brasileira de 
extração de minerais não-metálicos
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CNI debate condições seguras 
e saudáveis na OIT

Veja todas as matérias publicadas sobre a missão prospectiVa da FierGs

Missão gaúcha conhece projetos de parques eólicos na Holanda

Empresas prospectam negócios internacionais na Feira de Hannover

FIERGS negocia para colocar Brasil como parceiro da Feira de Hannover

Representantes governamentais e empresários debatem 
a questão energética em Hannover

Manifestações na Feira de Hannover destacam 
questão energética e abertura de mercados

Missão Prospectiva da FIERGS começa 
com participação na Feira de Hannover

CLIQUE NOS TÍTULOS E CONTINUE LENDO
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