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Presidente Petry fala a Bolsonaro em nome das 
Federações Industriais da Região Sul

Empresa de Portugal interessada em novos investimentos no RS

Reação da atividade industrial gaúcha ainda não se concretiza

Secretário apresenta ações na área
de Inovação, Ciência e Tecnologia

Ensino de robótica leva alunos a novas conquistas

Instituição faz a entrega de projeto AduBio Plus

Aclame comunica à FIERGS sua manifestação favorável 
às medidas de modernização do setor público

FIERGS diz a deputados por que apoia a 
Modernização Administrativa do RS

Exportações industriais caem em novembro e 
continuam estagnadas no RS em 2019

FIERGS diz ser importante 
a redução dos juros para a 
retomada econômica

Sesi inaugura 15 unidades móveis de saúde

Semana de formaturas de EJA e Ensino Médio

Senai-RS tem laboratório validado pela Renault

Campanha da Rede Banco de Alimentos arrecada 35 toneladas
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AGENDA

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, participou de solenidade com o 
presidente Jair Bolsonaro, realizada na Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), em Brasília, nessa quarta-feira (11). Escolhido pela CNI, coube a 
Petry representar as três Federações Industriais da Região Sul (mais a do 
Paraná, FIEP; e a de Santa Catarina, FIESC) em manifestação direcionada ao 
Presidente da República. Também falaram líderes industriais das regiões 
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Após a manifestação da FIERGS favorável às medidas de modernização 
do setor público encaminhadas pelo governo do Estado à Assembleia Legis-
lativa, a Associação da Classe Média do Rio Grande do Sul (Aclame) levou ao 
conhecimento do presidente Gilberto Porcello Petry também o seu apoio ao 

projeto. O presidente da Aclame, Fernando Bertuol, pediu aos deputados, em 
carta, para votarem pela maioria dos gaúchos, a favor do pacote de medidas 
que, segundo a entidade, irá modernizar o quadro de pessoal da Administra-
ção Direta com o objetivo de equacionar o desequilíbrio das contas públicas.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
entrega, nessa segunda-feira (9), a cada um dos deputados estaduais, um 
documento assinado pelo presidente Gilberto Porcello Petry manifestando 
“apoio às medidas encaminhadas à Assembleia Legislativa pelo Poder 
Executivo visando à modernização do setor público”. O texto explica as 
razões que tornam esta modernização necessária.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

QUALIDADE E METROLOGIA
O Senai-RS, juntamente com a Rede Metrológica do RS, promove de 27 a 29 de maio de 2020 o Fórum Nacional de Qualidade e Metrologia. O 
evento, composto por palestras e minicursos, será realizado na Fundação Casa das Artes e no Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, 
em Bento Gonçalves.
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Ao totalizarem US$ 923 milhões em novembro, o que representa um recuo 
de 2,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, as exportações da indústria 
do Rio Grande do Sul seguem praticamente estagnadas em 2019. A análise por 
setores de atividades econômicas mostra que, dos 23 segmentos da indústria de 
transformação que registraram algum embarque no mês passado, 19 tiveram 
queda sob a base de comparação mensal.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry, afirma que a redução de 0,5 ponto percen-
tual na taxa Selic, passando para 4,5%, anunciada nessa quarta-feira (11) pelo 
Comitê de Política Monetária (Copom), é importante para a continuação da 
retomada de atividade econômica, que apesar de lenta, começa a dar sinais 
de aceleração. Entretanto, o corte nos juros tem que chegar às famílias e às 
empresas, ressalta. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) inaugurou nessa terça-feira (10), 
novas unidades móveis, incluindo as áreas de Saúde, Odontologia e Normas 
Regulamentadoras, que possibilitam ampliar a capilaridade de atuação no 
território gaúcho e ter a mobilidade facilitada no ambiente fabril. São 15 novas 
estruturas totalmente equipadas e seguindo normas técnicas e sanitárias para 
atender às demandas das indústrias, otimizando tempo, sem a necessidade de 
deslocamento dos funcionários.  Com as novidades, o Sesi totaliza 42 estruturas 
móveis para atender o Estado. Os integrantes do Conselho Regional Sesi/Senai 
visitaram as estruturas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Essa semana será marcada por formaturas dos alunos do Serviço So-
cial da Indústria. No dia 17, ocorrem as formaturas das Escolas Sesi de 
Ensino Médio de Gravataí, Sapucaia do Sul, no Teatro do Sesi, em Porto 
Alegre, e a de  Pelotas, na estrutura da instituição na cidade. Já os estu-
dantes do terceiro ano de Montenegro recebem o diploma na estrutura 
do Serviço Social da Indústria do município, no dia 19. Na mesma data, 
os mais de 270 formandos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) finali-
zam mais essa etapa de estudos também em cerimônia no Teatro do Sesi.  
Informações sobre as inscrições para as próximas turmas de EJA no link  
https://www.sesirs.org.br/servicos/eja-educacao-de-jovens-e-adultos-
-distancia e de Ensino Médio, aqui:  https://www.sesirs.org.br/escola-sesi/
processo-seletivo 

O Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros, localizado em 
São Leopoldo, teve seu laboratório validado pela Renault para ensaios em bor-
racha. A validação credencia o laboratório do Senai-RS a atender as demandas 
não só da empresa, mas de seus sistemistas. Atualmente, apenas outros sete 
laboratórios têm esta validação da empresa francesa, na França (2), Índia (2), 
Itália, Espanha e Alemanha.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Campanha de arrecadação de alimentos Super Natal da Rede de Bancos 
de Alimentos RS mobilizou 16 cidades gaúchas no sábado, 7 de dezembro, 
arrecadando mais de 35 toneladas de alimentos em cem  supermercados par-
ticipantes. A campanha busca proporcionar um Natal mais digno para milhares 
de pessoas atendidas em entidades carentes, como creches, asilos e lares de 
excepcionais. A ação é conjunta ao Natal do Bem, realizado em parceria com 
a RBS TV e a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Em Porto Alegre, a logística 
dos alimentos teve o apoio do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs), entidade responsável pelo 
gerenciamento logístico do Banco de Alimentos. A Empresa Vitlog, associada ao 
Setcergs, colocou à disposição caminhões que percorreram os diversos bairros 
de Porto Alegre, recolhendo alimentos em 21 supermercados. A campanha 
contou ainda com a parceria da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).
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Após meses de estagnação, a esperada reação da atividade industrial no 
Estado ainda não se consolidou e a indústria gaúcha começa o último trimestre 
de 2019 em ritmo fraco. É o que demonstra o Índice de Desempenho Industrial 
(IDI-RS), divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS), nesta quinta-feira (12), ao recuar 1,1% em outubro ante setembro, 
já com ajuste sazonal. O desempenho negativo fica mais evidente pela média 
móvel trimestral: queda (-0,3%) pelo quarto mês seguido, o que não ocorria 
desde julho de 2016. “A demanda doméstica ainda se mostra fraca para muitos 
segmentos da indústria, e as vendas para o mercado externo não avançam por 
conta da desaceleração da economia mundial e, sobretudo, em decorrência da 
crise na Argentina. Esses fatores ajudam a explicar o resultado recente abaixo 
do esperado”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Luís da Cunha 
Lamb, apresentou programas e projetos de sua Pasta durante a reunião do 
Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) da FIERGS, coordenada por Daniel 
Randon. Um dos programas é o Inova RS, cujo objetivo é o de incluir o Estado 
no mapa global da inovação a partir da construção de parcerias estratégicas 
entre a sociedade civil organizada, setores empresarial, acadêmico e gover-
namental das regiões Metropolitana e Litoral Norte; Sul; Fronteira Oeste e 
Campanha; Central; Noroeste e Missões; Produção e Norte; Serra e Hortênsias; 
Região dos Vales. Segundo o secretário, mais de 7 mil quilômetros já foram 
rodados pelo Rio Grande do Sul e mais de 180 municípios gaúchos envolvidos 
para a implantação do Inova RS. Na reunião, realizada na terça-feira (10), Lamb 
mostrou também como a secretaria está estruturada, os projetos lançados, o 
calendário das ações realizadas em 2019 e as parcerias firmadas ao longo deste 
primeiro ano do governo de Eduardo Leite.

Os integrantes da equipe Kronos, da Escola Sesi de Ensino Médio de Gravataí, 
foram os vencedores da etapa regional Rio Grande do Sul, do Torneio Sesi de 
Robótica – destinada a alunos do Serviço Social da Indústria, encerrada na tarde 
de quinta-feira (12). Eles disputaram com outras 29 equipes de unidades da 
instituição de diferentes cidades do Estado. Os estudantes se classificaram para 
a competição nacional, que ocorre de 6 a 8 de março de 2020, em São Paulo. 
"Antes de chegar à Escola Sesi, eu não tinha qualquer contato com a robótica, 
menos de um ano depois, estou aqui, comemorando mais esse resultado", 
reflete Gustavo Mendes, aluno do primeiro ano. Esse não é a única conquista 
de Gustavo em 2019, ele também foi um dos seis representantes do Sesi na 
Olimpíada internacional de Matemática, realizada na China, que garantiu três 
medalhas internacionais à instituição.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Transformar um resíduo industrial em matéria-prima foi a ideia inicial do 
projeto AduBio Plus.  O resultado do projeto feito em parceria do Senai e o JGB 
Equipamentos de Segurança, porém, tem benefícios extras.  “Desenvolvemos 
um adubo inédito baseado no conceito de upcycling da cadeia do couro”, ex-
plica o diretor presidente da JGB , José Geraldo Brasil. O novo produto libera 
nitrogênio no solo de forma lenta, por até 100 dias. “A liberação ocorre conforme 
a necessidade da planta, a adubação poderá servir para outras culturas, já que 
dura mais de três meses”, destaca Brasil. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dirigentes da empresa Energias De Portugal (EDP) estiveram, nesta quinta-
-feira (12), com o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, apresentando 
seus planos de ampliação de negócios e novos investimentos no Rio Grande do 
Sul. A EDP já dispõe de um parque eólico no litoral, entre Tramandaí e Cidreira, 
e pretende realizar novos empreendimentos na área de energias renováveis, 
incluindo geração, transmissão e distribuição.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou sobre as principais 
conquistas e desafios dos 12 primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro, 
com a palestra "O Brasil que estamos construindo juntos", no auditório da Fe-
deração da Agricultura do Rio Grande do Sul. No evento, na quinta-feira (12), 
que contou com a presença do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
o ministro lembrou histórias de sua ligação com o agronegócio gaúcho e o 
alinhamento da sua atuação política com as demandas dos produtores rurais.

Segundo o presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, "quando o Brasil 
começa a crescer, e já estamos crescendo mais do que a previsão inicial que 
era de 0,8% e agora é de 1,5%, isto nos dá muito entusiasmo para continuar 
investindo no Brasil". Em sua manifestação, o presidente Gilberto Petry ressal-
tou os avanços obtidos pelo País nesse primeiro ano de governo Bolsonaro.

Onyx Lorenzoni analisa desafios e conquistas do governo
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