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Jornada Senai de Educação debate
metodologia e qualidade

Foto: Dudu Leal

O Senai-RS reuniu nesta quinta-feira (9) cerca de 700 profissionais
entre coordenadores, orientadores pedagógicos e docentes no Teatro do
Sesi, em Porto Alegre, para a 1ª Jornada Senai de Educação. O presidente
do Sistema FIERGS, Heitor José Müller, abriu o evento destacando os 75
anos do Senai e seu trabalho. “Tenham sempre como foco que a indústria
estabelecida no Rio Grande do Sul e no Brasil necessita pessoas habilitadas
e criativas para enfrentar a competição mundial. Acabou o conceito de
formar “mão de obra”. Hoje, formamos talentos, pessoas capazes de criar
soluções aprimorando as tarefas mais simples ou simplificando as intervenções altamente complexas das linhas de produção. O Senai ao longo
dos 75 anos vem dando ao Brasil esse suporte de capacitação”, afirmou. O
evento contou com palestra do historiador Leandro Karnal que falou aos
profissionais sobre conhecimento e educação.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS lança capacitações em Comércio Exterior

Foto: DepositPhotos

A programação de capacitações específicas para serviços e temas relevantes aos profissionais de Comércio Exterior ou para as indústrias com projetos
de internacionalização já está confirmada para todo o primeiro semestre de
2017 na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Por meio do Centro
Internacional de Negócios (CIN-RS), a instituição disponibiliza uma série de
conteúdos que estão entre os mais atualizados a partir de várias fontes de
informação e qualificação para exportações e importações. Mais do que isso,
a FIERGS incentiva ações que visam ao desenvolvimento de negócios internacionais. As inscrições podem ser feitas pelo endereço www.cinrs.org.br e mais
informações estão disponíveis pelo telefone (51) 3347-8675 ou pelo e-mail
cin@fiergs.org.br.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Investimento Anjo surge como possibilidade
para alavancar a inovação da indústria

Foto: DepositPhotos

Uma nova prática para fomentar o empreendedorismo de startups pode ser
uma alternativa para estimular a inovação e o desenvolvimento de diferenciais
para a tradicional indústria gaúcha. É o investimento anjo, efetuado normalmente por pessoas físicas, empreendedores já estabelecidos, e é destinado a
empresas nascentes com alto potencial de crescimento. A modalidade começa
a se tornar realidade no Estado e está sendo acompanhada pela FIERGS, por
meio do Conselho de Inovação e Tecnologia.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Setor de defesa e segurança movimenta
mais de R$200 bilhões ao ano em todo País
Um reflexo da insegurança é o surgimento de investimentos e novos negócios na área de segurança disseminados pelo País. A FIERGS, a partir do Comitê
da Indústria de Defesa e Segurança (Comdefesa), atua em parceria com outras
associações e comitês estaduais para monitorar projetos e novas oportunidades
que possam representar mercados e geração de empregos no setor.
Foto: DepositPhotos

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

BNDES altera a classificação por porte de
empresas e atende pleito da FIERGS

Foto: DepositPhotos

A nova classificação do porte de enquadramento das empresas já está
sendo aplicada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). A alteração é válida para as operações realizadas desde o dia 30 de
janeiro e atende a uma antiga solicitação da FIERGS, que disponibiliza aos
empresários, de forma gratuita, informações sobre crédito e financiamento
por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC).
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS lança Consultoria de Inovação
para Micro e Pequenas Empresas
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae, lança, dia 8 de março, às 9h, no
espaço Área 51 (rua Cel. Lucas de Oliveira, 894), a Consultoria de Inovação para Micro e Pequenas Empresas. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de
estruturas e processos de inovação proporcionando maior conhecimento das organizações em relação ao tema e aumento de maturidade em gestão.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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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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