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FIERGS diz que crescimento do Brasil em 2023
passa pela manutenção da política econômica

Rio Grande do Sul registra segundo mês consecutivo 
de queda na atividade industrial

Estande da FIERGS expõe produtos da indústria
gaúcha em mostra de Defesa e Segurança

Circuito de Corridas do Sesi arrecada 
mais de 75 toneladas de alimentos

Senai Automotivo de Caxias do Sul 
apresenta mostra de trabalhos

Cenário econômico incerto e ameaça inflacionária
justificam a manutenção da taxa Selic, afirma entidade

Sindicatos Industriais do RS recebem homenagem

Projeto do Senai Panambi vence o Inova 2022

Inscrições abertas para cursos técnicos

Banco de Alimentos completa 22 anos 
com 75 milhões de quilos doados
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

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

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

Posicionamento
Recriação do Ministério da Indústria é imprescindível 
para construção de política industrial

comPetitividade
Brasil tem primeiro avanço no ranking de 
competitividade em 12 anos

Incertezas quanto ao cenário econômico para os próximos meses no 
País explicam a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central de manter a taxa Selic em 13,75%. A avaliação é da FIERGS, após 
a reunião do Copom, na quarta-feira. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A demanda reprimida e reabertura do setor de serviços, o impulso fiscal 
causado por meio de programas sociais e redução de impostos, e uma 
demanda externa ainda elevada, contribuíram para manter a atividade 
econômica aquecida no Brasil em 2022, segundo a Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). A entidade apresentou, em 
entrevista coletiva presencial, o Balanço 2022 & Perspectivas 2023. Neste 
contexto, a expectativa para o ano é de um crescimento estimado de 
3,1% na economia brasileira. Já para 2023, as expectativas são de redução 
no ritmo do avanço, para 1%. Na avaliação da FIERGS, o resultado futuro 
dependerá da capacidade do novo Governo Federal e do Congresso Na-
cional de sinalizarem a continuidade da agenda de reformas e adotarem 
medidas que garantam o equilíbrio das contas públicas e da dívida no 
longo prazo, condição que cria um ambiente de estabilidade para que o 
Banco Central possa iniciar um ciclo de baixa dos juros o quanto antes. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI-RS), divulgado pela 
FIERGS, sofreu a segunda queda consecutiva em outubro, 1,6%, em re-
lação a setembro, quando caiu 1,8%. O resultado devolve grande parte 
da alta de 5,6% acumulada entre os meses de junho e agosto, na série 
com ajuste sazonal. Recuo no IDI-RS por dois meses consecutivos não 
ocorria desde maio de 2021. “A atividade industrial gaúcha passa por um 
período de acomodação, voltando à trajetória oscilante que caracterizou 
a primeira metade do ano. Mesmo assim, continua em patamar elevado, 
como consequência das medidas de estímulos à demanda, do aumento 
das exportações e do agronegócio e das menores dificuldades nas cadeias 
de suprimentos”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS, por meio do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança 
(Comdefesa), participou esta semana como expositora da 7ª Mostra BID 
Brasil, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, reunindo os 
maiores players do mercado nacional e internacional do setor. No estande 
da entidade, coordenado pelo Conselho de Articulação Sindical e Empre-
sarial (Conase), a FIERGS apresentou produtos industriais do Rio Grande 
do Sul no segmento, com exposição de armamentos, lanternas táticas, 
alimentação e eletroeletrônicos. O evento, que é um dos mais importantes 
da área de Defesa e Segurança do País, recebeu entre terça e quinta-feira 
visitas de autoridades e representantes das Forças Armadas e de diversas 
áreas governamentais, além de empresas nacionais e internacionais, e de 
comitivas militares de diferentes países, como Estados Unidos, Suriname, 
Índia, Portugal e Noruega, que estiveram no estande da FIERGS.

O Sistema FIERGS foi representado pelo vice-presidente do CIERGS, 
Marcos Oderich, e pelo vice-coordenador do Comdefesa, José Luiz Bozzetto.

O Circuito de Corridas do Sesi, ao longo de 2022, arrecadou mais de 
75 toneladas de alimentos, que vão gerar 225 mil refeições. O resultado 
se deve aos 13 mil inscritos em 29 etapas e 25 cidades que integraram o 
evento. O circuito teve como objetivo promover a saúde e incentivar a 
solidariedade por meio da arrecadação de alimentos. O pagamento da 
inscrição de R$ 30,00 foi realizado diretamente para o Banco de Alimentos 
do Rio Grande do Sul, integrante da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais 
da FIERGS.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A 37ª Mostra de Trabalhos Técnicos do Senai Automotivo de Caxias do 
Sul vai apresentar neste sábado (10) 21 trabalhos de alunos dos cursos téc-
nicos da unidade, a partir das 10h. A exposição marca os 23 anos da escola 
(rua Travessão Solferino, 501) e entre os projetos terá Dimensionamento e 
instalação de um turbocompressor em um VW Gol, Construção de Veículo 
Off-Road, Desenvolvimento de uma bancada de testes em uma injeção 
eletrônica monoponto, produção de um aplicativo para diagnóstico vei-
cular, reforma e estilização de uma Tobatta 1967, preparação de um Troller 
3.0 2008, instalação de injeção eletrônica programável em um VW fusca. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com o desafio de melhorar o processo de estampagem, o projeto 
Estampagem quente automatizada foi o primeiro colocado no Inova 
Senai 2022, realizado nos dias 6 e 7 de dezembro no Centro de Eventos 
FIERGS. O trabalho dos alunos Ágata dos Santos, Caroline de Meira, Isadora 
Lopes e Miguel da Cruz, sob a orientação dos instrutores Everton de Brito 
e Gladisson de Oliveira, do Senai Panambi, reduz o custo da produção e 
manutenção e como consequência diminui os impactos ambientais e 
proporciona melhoria na ergonomia dos operadores. O projeto venceu 
outras 31 soluções a desafios levados por indústrias de diversos setores 
para alunos de aprendizagem industrial e cursos técnicos de várias regiões 
do Estado.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com inscrições abertas para cursos técnicos em várias regiões. São vagas em 
16 cidades do Estado, em áreas como Automação Industrial, Mecânica, Química,  Vestuário, entre outros. Os cursos técnicos do Senai-RS têm a 
preferência de 95,8% das indústrias na hora de contratar, conforme o Sistema de Acompanhamento de Egressos da instituição. Mais informações:  
https://www.senairs.org.br/cursotecnico ou pelo telefone 0800 051 8555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Para ajudar a combater a fome no Brasil, no ano 2000, um grupo de 
empresas, sindicatos, entidades e clubes de serviços reuniram-se e cria-
ram no Conselho Cidadania da FIERGS o primeiro Banco de Alimentos 
do Brasil, na cidade de Porto Alegre. Desde então, o Banco de Alimentos 
já arrecadou e distribuiu mais de 75 milhões de quilos de alimentos para 
entidades carentes. Para comemorar a passagem dos 22 anos, no dia 6 
de dezembro, foi realizado um almoço de confraternização com os seus 
colaboradores. 

O Banco de Alimentos é uma Organização da Sociedade Civil de Inte-

resse Público que atua como um gerenciador de desperdícios adminis-
trando três operações: coleta, armazenamento e distribuição qualificada 
de alimentos, além de realizar capacitações de segurança alimentar e 
nutricional às entidades beneficentes. 

Com o objetivo de levar a metodologia criada em Porto Alegre para 
outras cidades brasileiras, foi criada, em 2007, a Rede de Bancos de Ali-
mentos do Rio Grande do Sul, a qual conta com 25 Bancos de Alimentos 
associados, abrangendo 31 cidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná, beneficiando cerca de mil ONGs na região sul do Brasil. 

Celebrar mais um ano de trabalho conjunto entre a Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e os Sindicatos Industriais de 
todo o RS pela competitividade das indústrias gaúchas, e homenagear as 
entidades que vêm contribuindo para o desenvolvimento do Estado ao 
longo das últimas décadas. Esse foi o propósito do Encontro Sindical 2022, 
realizado pela FIERGS, por meio da Unidade de Desenvolvimento Sindical 
(Unisind), na quinta-feira.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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