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Desempenho da atividade industrial 
gaúcha retrai 5,9% em 2016

Thomaz Nunnenkamp toma posse no Sindicis

Sesi convida pais e jovens para 
conhecer a escola de ensino médio

As reações positivas em novembro e dezembro não foram suficientes 
para a indústria gaúcha reverter as perdas no decorrer de 2016. Confor-
me pesquisa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
divulgada nesta segunda-feira, o Índice de Desempenho Industrial (IDI/
RS) encerrou o ano com 5,9% de retração. “A atividade industrial recuou a 
patamares do ano 2000. O cenário segue desafiador mas, mesmo assim, as 
perspectivas para 2017 são mais positivas”, afirma o presidente da entidade, 
Heitor José Müller, destacando que serão necessários anos consecutivos 
de crescimento para a recuperação do setor. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O empresário Thomaz Nunnenkamp tomou posse, na última  
segunda-feira, como presidente do Sindicato das Empresas do Com-
plexo Industrial da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, antigo 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado do Rio 
Grande do Sul para a gestão 2017-2020. O industrial disse que o 
setor tem uma forte tradição no Estado e está em um momento de 
consolidação. “Existem perspectivas interessantes, mas a área públi-
ca tem que fazer sua parte. A área de saúde precisa de agilidade e 
nossa infraestrutura está muito defasada. Este é um gargalo muito 
forte”, destacou.

No próximo sábado, dia 4 de fevereiro, a Escola Sesi de Ensino Médio de Montenegro (rua Campos Netto, 455) estará de portas abertas para receber 
a comunidade e apresentar o novo espaço. A intenção é aproximar pais e alunos, mostrando a metodologia de ensino e as práticas que serão vividas 
diariamente como a robótica, tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo. Também será realizada uma visita guiada. O evento terá início 
às 9h e encerra às 12h e também poderá ser feita matrícula no local. As aulas das escolas Sesi de Ensino Médio iniciam em fevereiro com um total de 
420 novos alunos entre Pelotas, Sapucaia do Sul, Montenegro e Gravataí. A escola é gratuita para filhos de trabalhadores da indústria. A primeira turma 
formada pelo projeto, desenvolvido pelo Sesi-RS, aconteceu em dezembro passado em Pelotas.
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Aprovações de reformas no Congresso Nacional 
são prioridades para as indústrias

Senai promove 
Jornada da Educação

A força da indústria nacional, que pode dar sustentação à retomada de 
crescimento econômico brasileiro, está diretamente ligada à aprovação 
de reformas estruturais que tramitam no Congresso Nacional. Esse é um 
dos consensos resultantes da realização do Seminário RedIndústria, nos 
dias 1º e 2 fevereiro, em Brasília, promovido pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), com a presença de representantes de Federações de 
Indústrias de 27 estados e de cerca de 80 associações setoriais. 
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) promove 
na próxima quinta-feira (9) a 1ª Jornada Senai de Educação que tem como 
objetivo consolidar os princípios da metodologia Senai de Educação Pro-
fissional. Cerca de 700 profissionais da instituição, entre coordenadores, 
orientadores pedagógicos e docentes, estarão reunidos para debater os 
dez princípios da metodologia. O evento será realizado no Teatro do Sesi, 
a partir das 9h30, em Porto Alegre. Após a abertura, haverá palestra do 
professor Leandro Karnall que vai falar sobre a Qualidade na Educação. 
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BOLONHA
A CNI realiza missão prospectiva à Cosmoprof, Cosmopack e Cosmoprime, entre 16 e 20 de março, em Bolonha, na Itália. Os eventos, reunidos, são 
considerados os maiores do mundo do setor de cosmética e beleza. Estão previstas visitas guiadas, encontros técnicos e com potenciais parceiros, além 
de seminários e workshops. Inscrições até 10 de fevereiro. Informações pelo tel.: (51) 3347.8675 ou pelo e-mail: cinbusiness@fiergs.org.br.

PANAMÁ
A Expocomer, uma das maiores feiras multisetorial da América Latina, reunirá industriais e representantes comerciais de diversos países entre 21 e 
26 de março, na Cidade do Panamá. As inscrições para participar do encontro empresarial para o evento podem ser realizadas até 24 de fevereiro. 
Informações pelo tel.: (51) 3347.8675 ou pelo e-mail cinbusiness@fiergs.org.br.

HANNOVER
Estão abertas as pré-inscrições para os interessados em participar do principal evento internacional de Tecnologia para a Indústria. A Feira Industrial de 
Hannover, na Alemanha, será realizada entre 24 e 28 de abril e apresentará as novidades em energia, automação, pesquisa e tecnologia, entre outros. 
As micro e pequenas empresas podem buscar apoio do Sebrae-RS para a missão até o dia 22 de fevereiro. Informações pelo tel.: (51) 3347.8675 ou pelo 
e-mail cinbusiness@fiergs.org.br.
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