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A GUERRA DOS PODERES
fendem os privilégios de poucos como se fossem eternos, travestidos de
direitos adquiridos. Mais ainda, essas lideranças, como têm estabilidade
nos seus empregos públicos, dispõem de agenda frouxa para ocupar as
galerias da Assembleia pressionando os deputados. Uma pena que alguns
parlamentares se sensibilizem pelos ativistas e não ouçam a maioria da
população que está nos seus locais de trabalho produzindo riqueza e
buscando preservar os empregos no setor privado.
Ainda bem que há mudanças à vista. A aprovação da maior parte do
corajoso pacote do Executivo enxugando a máquina estatal mostrou
que existe uma nova geração de políticos no Rio Grande do Sul capaz de
entender os seus eleitores silenciosos, enfrentando as minorias barulhentas. Ou todos os gaúchos se unem para tirar o Estado dessa “calamidade
financeira” ou não seremos mais dignos da frase do nosso hino: “Sirvam
nossas façanhas de modelo a toda a terra".

A situação de calamidade financeira do Governo do Rio Grande do Sul
vem dando algumas lições importantes para que não se repitam os erros
cometidos ao longo da nossa história recente. O primeiro aprendizado é
de que precisa findar a guerra entre os Poderes – Executivo, Legislativo
e Judiciário – que disputam privilégios ignorando a sociedade. No parcelamento de salários, apenas a administração direta foi atingida, enquanto
os servidores da Assembleia Legislativa e da Justiça permaneceram com
seus calendários “imexíveis”.
Ainda que exista a autonomia dos Poderes , seria muito bom que todos
participassem desse esforço coletivo, numa demonstração exemplar de
união diante de uma crise sem precedentes. Mas, preferem continuar com
seus benefícios acumulados. O corporativismo elástico, que se junta ou
separa conforme as conveniências, é uma das mazelas do nosso tempo.
Amparados por discutíveis e atrasadas legislações, usufruem o quanto
podem dos favores concedidos, sem prevenir a exaustão do modelo.
Assim também atuam os líderes do sindicalismo oficial, que não se
importam com a preservação das categorias representadas e apenas de-

Heitor José Müller
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FIERGS apresenta a ministro pesquisa sobre
modernização na legislação trabalhista

Foto: Dudu Leal

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS),
Heitor José Mülller, disse nesta segunda-feira (13) ao ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, que uma modernização da legislação trabalhista não significa perdas de direitos ao empregado, mas permitirá equilíbrio, segurança e
transparência entre as partes envolvidas e maior competitividade das empresas.
Müller recebeu Nogueira na sede da FIERGS, em Porto Alegre, e apresentou
ao ministro a pesquisa inédita encomendada pela entidade junto ao Instituto
Methodus, cujo resultado revela que 65% dos trabalhadores gaúchos aceitariam negociar a carga horária diária entre empregador e empregado, com o
objetivo de reduzir os dias trabalhados na semana. Esta é uma das propostas
previstas na reforma do governo federal para criar condições de 5 milhões de
empregos novos no País.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Ano começa com crescimento nas exportações gaúchas
O ano de 2017 começa com aumento nas exportações do Rio Grande do
Sul. Do total de US$ 1,075 bilhão comercializado com o exterior em janeiro, um
crescimento de 32,6% em relação ao mesmo mês de 2016, US$ 908 milhões
(mais de 84%) vieram da indústria, um incremento superior a 21%. Foi a maior
taxa registrada desde 2014. O grupo das commodities alcançou US$ 162 milhões
(+184,2%), em função do desempenho da soja (+490,5%).“É importante lembrar
que o setor exportador carrega para 2017 uma base de comparação com o
ano passado que está bastante deprimida. Mesmo que o bom desempenho de
janeiro se repita ao longo dos próximos meses, estaremos devolvendo apenas
uma parte das perdas dos últimos anos”, disse o presidente da Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Heitor José Müller, ao comentar a
balança comercial, nesta quarta-feira.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Índia vê potencial de crescimento
na relação comercial com o RS

Foto: Dudu Leal

O grande potencial no agronegócio e a proximidade com o Mercosul são
dois motivos relevantes para colocar o Estado como importante parceiro de
negócios da Índia. O assunto foi tratado pelo embaixador do país asiático no
Brasil, Sunil Lal, recebido nesta terça-feira (14) pelo presidente da FIERGS, Heitor José Müller, na sede da entidade, em Porto Alegre. Em sua segunda visita
à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Lal acredita na viabilidade
de Brasil e Índia ainda crescerem muito economicamente juntos, e lembrou
a demanda de seu país, com 1,2 bilhão de habitantes, por alimentos, além da
força de trabalho local, a maior do mundo. São mais de 513,6 milhões de pessoas. “Há grande interesse do governo indiano em trabalhar com o brasileiro
e muitas áreas econômicas em comum”, salientou.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Estudo de Projeto Carboquímico é apresentado na FIERGS

Foto: Dudu Leal

A segunda fase do Projeto Carboquímico Integrado no Estado foi concluída
nesta quinta-feira (16) com a apresentação, na Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul, de um estudo mostrando a viabilidade para a implantação
de um complexo voltado ao setor em território gaúcho. Em dezembro do ano
passado a FIERGS, o Sindicato Nacional da Indústria de Extração de Carvão
(Sniec) e o governo do Estado assinaram um termo de cooperação técnica para
o projeto. “A viabilidade econômica existe, o carvão é uma riqueza abundante
no Estado”, destacou o presidente da FIERGS, Heitor José Müller, lembrando
ainda que a tecnologia atual permite a extração e exploração do mineral sem
danos ambientais.
O presidente do Sniec, César Weinschenck de Faria, disse que o estudo realizado por uma empresa de consultoria mostra a viabilidade e a conveniência
da implantação do projeto no Rio Grande do Sul, que detém 90% das reservas
nacionais de carvão, e é um grande fator de competitividade para o Estado. O
secretário de Minas e Energia , Artur Lemos, também participou do encontro,
assim como o deputado Lucas Redecker, ex-secretário da Pasta.

Industriais gaúchos encolhem
investimentos em 2017
A intenção de investimento dos industriais do Rio Grande do Sul
é a menor desde 2010 e se o número elevado de projetos cancelados
e/ou adiados por tempo indeterminado em 2016 se repetir, teremos
um recorde em 2017. Os empresários estão cautelosos, como mostra
pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do
Sul (FIERGS) nesta terça-feira (14). “A principal razão é a incerteza econômica, a ociosidade elevada e o alto custo do crédito. Esses fatores
fizeram com que os investimentos fossem adiados e os realizados,
em sua maioria, foram com recursos próprios”, afirma o presidente da
entidade, Heitor José Müller.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Reforçadas as ações no
interior do RS em 2017

Workshop tem como tema a
internacionalização de empresas

As articulações da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul
(FIERGS) estão presentes em diversas cidades do Estado. Neste ano,
a entidade planeja levar reuniões para mobilizar os empresários em
quatro regiões gaúchas. A primeira está agendada para o mês de
abril, com data a definir, em Santa Maria, e deve integrar também o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). As outras três
regiões do Estado contempladas pela iniciativa serão confirmadas
ao longo do ano.

As oportunidades para que as indústrias efetivem estratégias de internacionalização com sucesso precisam de investimentos e acertos. A Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio de seu Conselho de
Relações Internacionais e Comércio Exterior (Concex), programou o workshop
especial “Internacionalização: os desafios e estratégias para a expansão global”, no dia 7 de março, das 14h às 18h, no Centro de Eventos da FIERGS (Av.
Assis Brasil, 8787), em Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas pelo site
http://www.workshop.eventize.com.br e demais informações podem ser
obtidas pelo telefone (51) 3347-8790.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi inaugura escola
em Montenegro

Consultoria de Inovação para
Micro e Pequenas Empresas

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) inaugura na próxima quarta-feira
(22) a Escola Sesi de Ensino Médio de Montenegro (rua Campos Netto,
455). A cerimônia será às 11h com a presença do presidente do Sistema
FIERGS, Heitor José Müller. Esta é a terceira escola do Sesi, que junta-se a
Pelotas e Sapucaia do Sul. A escola é gratuita para filhos de trabalhadores
da indústria e busca formar os jovens para o mundo do trabalho.

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 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

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Seminário aborda Plano de
Segurança e Defesa dos Alimentos
Plano de Segurança e Defesa dos Alimentos (Food Defense) é o tema do seminário promovido pelo Sindicato das Indústrias da Alimentação do Estado do Rio
Grande do Sul, com apoio da FIERGS e Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e
Bebidas, dia 5 de abril, a partir 8h, na sede da Federação das Indústrias. Destinado a
profissionais relacionados com a implementação, avaliação e acompanhamento dos
programas de segurança, o evento será ministrado pela engenheira de alimentos
Carolina Prandine de Moura Lagos. Os temas abordados serão introdução à Food
Defense, noções básicas, avaliação de risco e controle de processos. Este é um tema
que afeta diretamente as empresas que exportam alimentos, já que estão sendo
implementadas exigências rigorosas. Informações: sia-rs@sia-rs.org.br
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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.

MERCADOS INTERNACIONAIS
Com o objetivo de capacitar os participantes no uso de ferramentas gratuitas de pesquisa e análise de dados de comércio exterior a FIERGS, por meio
do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), realiza a oficina de inteligência comercial Seleção de Mercados Internacionais. Será em 9 de março, a
partir das 9h, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Haverá apresentação expositiva e exercícios práticos que
servirão para ajudar na identificação de mercados-alvo para exportação. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br.

SEMINÁRIO INTERNACIONALIZAÇÃO
A FIERGS é parceira da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) na realização do seminário Oportunidades de
Negócios e Internacionalização – México. Será na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em 14 de março, a partir das 13h30min.
O evento é voltado a empresas brasileiras produtoras de bens ou serviços que desejam começar, aumentar a exportação ou abrir operação própria
naquele país. Informações: (61) 3426-0202, www.apexbrasil.com.br ou apexbrasil@apexbrasil.com.br.

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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