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FIERGS considera importante MP que preserva empregos, 
mas alerta que indústria está pressionada por outros custos

FIERGS esclarece dúvidas após 
cancelamento da Feira de Hannover

Senai doa EPIs para Hospital Tacchini de Bento Gonçalves

Senai e GM iniciam a manutenção de respiradores

Sesi inicia campanha do 
Abril Verde 

Indústria divulga Agenda Legislativa

Projeto é aprovado no Edital de Inovação para 
a Indústria 2020 – Missão contra a Covid-19

Superintendência Regional do Trabalho 
recebe protetores faciais

Pesquisa da FIERGS revela que 57,4% das 
indústrias estão com a produção parada no RS

Expectativa da 
indústria do RS é 
abalada pela crise

Portal unifica notícias 
e comunicados sobre 
a Covid-19
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O Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, di-
vulgado pelo Governo Federal por meio da Medida Provisória 936/2020, 
é importante porque inclui o Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda (Beper), que irá socorrer principalmente micro e 
pequenas indústrias. Estima-se que o RS tenha 28 mil estabelecimentos 
do setor participantes do Simples e que poderão se beneficiar. Porém, a 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) lembra 
que existem outros custos fixos que continuam pressionando a situação 
financeira das empresas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com o cancelamento da Feira de Hannover em 2020, anunciado pela 
organização do evento, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), 
se coloca à disposição para maiores esclarecimentos. Os empresários e 
demais participantes que já estavam confirmados na missão articulada 
pela entidade, cujo prazo para inscrições se encerraria em 29 de maio, 
podem buscar orientações pelo email cinbusiness@fiergs.org.br. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) fez a entrega 
nesta sexta-feira de 200 frascos de álcool em gel e 150 protetores faciais 
ao Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves. Os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) foram produzidos pelos Institutos Senai de Inovação de 
Engenharia em Polímeros e de Soluções Integradas em Metalmecânica 
e servirão para diminuir a falta do material, que vem sendo relatado por 
profissionais da saúde de todo o Brasil. A iniciativa integra a ação do Senai 
que vem desenvolvendo projetos que ajudem no combate à Covid-19 e 
seus efeitos econômicos e sociais. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A rede nacional voluntária, liderada pelo Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai) e dez grandes indústrias, que realiza a manutenção 
de respiradores mecânicos que estão sem uso, teve hoje no Estado sua 
efetivação. O Senai-RS levou dois aparelhos que estavam no Hospital de 
Tramandaí para o laboratório da General Motors, em Gravataí, onde serão 
consertados por técnicos da empresa e da instituição. A ação integra uma 
série de iniciativas que o Senai vem fazendo para contribuir no combate 
à pandemia. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está começando a campanha do 
Abril Verde, mês em que é abordada a Segurança e Saúde no ambiente de 
trabalho, refletindo sobre ações para prevenir acidentes.  Prevenção, aliás, 
é o foco principal deste movimento que também aborda a saúde integral, 
o cuidar-se e cuidar do outros e SST no Trabalho Geral. O Sesi acredita que 
a prevenção de acidentes também depende de uma vida saudável dentro 
e fora do ambiente laboral. A campanha, que estará nas redes sociais do 
Sesi ao longo do mês, apresentando os pilares de segurança para prever 
e controlar riscos ao trabalhador. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS lança sua Agenda Legislativa 2020. O objetivo é divulgar a 
opinião e o entendimento da entidade acerca dos efeitos, sobre o setor 
industrial, de mais de 50 matérias protocoladas pelos deputados estaduais. 
Além disto, busca reforçar a interlocução com os parlamentares na ação 
de defesa dos interesses da indústria. A publicação traz o posicionamento 
técnico que já chega aos gabinetes e assessorias dos deputados estaduais 
na forma de pareceres das equipes técnicas dos conselhos temáticos da 
Federação.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros, sediado 
em São Leopoldo, juntamente com a Nitriflex S/A Indústria e Comércio, 
teve projeto aprovado para desenvolvimento de formulações e fichas 
técnicas contendo especificação e passo a passo para fabricação de luvas 
em látex natural e/ou sintético para produção de luvas cirúrgicas e de 
procedimentos não cirúrgicos no Edital de Inovaçao para a Indústria 
contra o coronavírus.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai-RS entregou nesta terça-feira 200 protetores faciais para a 
Superintendência Regional do Trabalho. A intenção é proteger os pro-
fissionais de todo o Estado que farão o atendimento presencial para 
habilitação de seguro-desemprego a trabalhadores. O pedido foi feito 
pelo superintendente regional do Trabalho no Estado, Getúlio de Figuei-
redo Silva Júnior, ao presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, que o 
encaminhou ao Senai. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), e divulgada nessa terça-feira (31), indica que 57,4% 
das indústrias gaúchas paralisaram a produção por causa da pandemia 
do coronavírus e 15,9% tiveram uma queda intensa na atividade. Além 
disso, 83,8% perceberam queda na demanda por seus produtos(mais de 
oito em cada dez consultadas). “Há problemas de toda a ordem para se 
manter a produção. Faltam insumos e matéria-prima, existe dificuldade 
de logística de transporte, cancelamento de pedidos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A crise provocada pelo coronavírus passa a influenciar as projeções da 
indústria gaúcha, aponta a Sondagem Industrial do RS, divulgada nessa 
segunda-feira pela FIERGS. Todos os índices de expectativas seguiram 
acima dos 50 pontos em março – a pesquisa foi realizada entre os dias 2 
e 11 –, o que significa que os empresários gaúchos ainda preveem cres-
cimento para os próximos seis meses, mas com menor otimismo do que 
o demonstrado em fevereiro, talvez já antecipando alguns dos impactos 
da crise do coronavírus. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

No intuito de unificar a informação, prestando um serviço mais di-
recionado a todos, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS) criou uma página em seu portal onde estão cadastradas 
todas as notícias, comunicados técnicos e demais ações e medidas con-
tra os efeitos econômicos e sociais da Covid-19. Basta acessar este link  
https://www.fiergs.org.br/covid-19-medidas-da-fiergs e saber sobre os 
esforços da FIERGS, CIERGS, Sesi, Senai e IEL no combate ao novo corona-
vírus. As notícias estão em ordem decrescente de divulgação.
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