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Aumenta o nível de confiança 
do empresário gaúcho

O setor produtivo gaúcho começa a virada do ano demonstrando 
maior otimismo. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS), 
divulgado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
nesta segunda-feira (23), subiu de 50,5 para 51,7 pontos entre dezembro 
de 2016 e janeiro de 2017. É o maior nível de confiança para o mês nos 
últimos três anos. “O resultado confirma que a confiança da indústria no 
Estado passa por um processo de acomodação, embora ainda em um 
nível baixo, um pouco acima dos 50 pontos”, diz o presidente da FIERGS, 
Heitor José Müller. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Queda de produção da indústria do RS
em dezembro foi a menor em cinco anos

Programa Sesi Aprender@Aprender com matrículas abertas

Dezembro de 2016 revelou a menor queda de produção dos últimos 
cinco anos para a indústria gaúcha. O tradicional desaquecimento sazonal 
da atividade para o mês, de 39,4 pontos, ficou atrás apenas de dezembro 
de 2011, quando o índice atingiu 41,7 pontos. A pesquisa Sondagem In-
dustrial foi divulgada nesta quarta-feira (25) pela Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul (FIERGS). Sobre os resultados do 4º trimestre do 
ano passado, o levantamento da instituição também apurou que a carga 
tributária voltou a ocupar a primeira posição nas preocupações do setor 
(49,3% das respostas), ao contrário dos últimos sete trimestres. “Depois 
de três anos enfrentando muitos problemas, essa reação da demanda 
doméstica, mesmo tímida, demonstra que o cenário pode parar de piorar”, 
afirma o presidente da FIERGS, Heitor José Müller. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 O Programa Sesi Aprender@Aprender está com matrículas abertas 
nas cidades de Bento Gonçalves, Campo Bom, Erechim, Esteio, Estrela, 
Gravataí, Guaíba, Guaporé, São Sebastião do Caí, Parobé, Sapiranga, 
Sapucaia do Sul,  Teutônia, Marau, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul 
e São Leopoldo. O programa funciona no contraturno escolar, para 
crianças de 6 a 12 anos, e busca estimular o pensamento criativo, 
empreendedor, tecnológico e científico e para o desenvolvimento de 
habilidades e competências cognitivas, sociais e afetivas. As ações 
educativas promovem projetos de pesquisa que tratam de temas 
como Vida e Ambiente, Ser humano e Saúde, Terra e Universo; Ro-

bótica, Ciência, Inovação e Sociedade; Cultura (Artes Cênicas/Dança 
e Teatro), Música; Artes Visuais; Esporte e Educação Alimentar. Além 
disso, são realizadas oficinas sobre leitura e informação; patrimônio 
cultural; arte; desafio ético e robótica.

O objetivo do Sesi-RS é tornar essas crianças capazes de resolver 
problemas de maneira crítica, dinâmica, sistêmica e empreendedora, 
atendendo aos desafios do mundo contemporâneo, preparando-as 
para o futuro de maneira promissora e saudável. Dependentes de 
trabalhadores da indústria contam com valor especial.
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