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Indústria gaúcha prevê melhora
nos próximos seis meses
Apesar de os indicadores da Sondagem Industrial do RS, divulgada nesta
quinta-feira (2) pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS),
revelarem queda na produção por permanecerem abaixo da linha dos 50 pontos,
a pesquisa traz uma perspectiva mais otimista para o futuro. Realizada com
248 empresas gaúchas de pequeno, médio e grande porte, no período de 1º
a 13 de fevereiro, a sondagem aponta que as expectativas para os próximos
seis meses cresceram, na comparação com o resultado de janeiro. “Há uma
relativa recuperação da economia brasileira, em função da queda nos juros e
de um maior controle da inflação, mas o aumento nos estoques demonstra
que o consumo interno ainda não se recuperou”, diz o presidente da FIERGS,
Heitor José Müller.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Mudanças nas relações entre
EUA e México podem ser
positivas para indústria gaúcha

Foto: DepositPhotos

A participação da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS)
nas atividades da Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) junto ao governo federal
rendeu neste início de 2017 uma boa perspectiva para indústrias interessadas
em negócios com o exterior. Com informações detalhadas sobre negociações
bilaterais com o México, o coordenador do Comitê de Relações Internacionais
do Conselho de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Concex) da FIERGS,
Frederico Behrends, aponta a urgência na preparação de empresas que querem
alavancar exportações em 2017.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Passo Fundo recebe palestra que apresenta linhas de
financiamento para micro e pequenas empresas

Foto: DepositPhotos

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio
do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), é parceira do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em palestra que ocorre dia
9 de março, em Passo Fundo, às 9h30min. O objetivo é apresentar as linhas
de financiamento para micro, pequenas e médias empresas, incluindo
apoio à exportação e com destaque para o Cartão BNDES.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Workshop tem como tema a
internacionalização de empresas
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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.

Consultoria de Inovação
para Micro e Pequenas
Empresas

Seminário aborda Plano de
Segurança e Defesa dos
Alimentos

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. Informações:
consultoria.mpe@fiergs.org.br ou (51) 3347-8960.

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.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

IEL promove Diálogos
para o Futuro 2017
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) promove dia 22 de março o Diálogos
para o Futuro 2017, a partir das 8h30min, no Centro de Eventos da FIERGS.
O workshop terá duas palestras: A Cultura do Coaching na Construção
de Times de Alta Performance, pelo empresário Alexandre Prates, e Feedback e Sua Importância na Construção de Times de Alta Performance,
pela ex-atleta Virna Dias. Informações: www.ielrs.org.br/pt-br/evento/
dialogos-para-o-futuro-2017.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Institutos Senai de Tecnologia
participam da 41ª Fimec

Faculdade oferece cursos
de Pós-Graduação

Dois Institutos Senai de Tecnologia participarão da 41ª Fimec (Feira
Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e
Equipamentos para Calçados e Curtumes) que será realizada entre 14 e 16
de março, nos Pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. Serão mais de 500
expositores apresentando produtos, processos de produção e inovação
de mais de 900 marcas.

Estão abertas as inscrições para os cursos de Pós-Graduação da Faculdade Senai de Tecnologia. Engenharia de Redes de Computadores (até
15 de março), Engenharia de Automação e Controle Industrial e Gestão
de Energia e Eficiência Energética (ambos até 21 de abril) são os cursos
oferecidos. A intenção é ampliar a formação inicial obtida na graduação
e oferecer novas oportunidades de atuação profissional. Informações no
site: http://www.senairs.com.br/faculdade/.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi-RS inicia campanha de vacinação
O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) inicia dia 1º de março a campanha 2017 de vacinação de trabalhadores da
indústria. As empresas interessadas em participar devem realizar a adesão pelo site www.sesirs.org.br/campanhavacinacao. O objetivo é promover a saúde e a qualidade de vida do trabalhador, reduzindo o afastamento e contribuindo
para o aumento da produtividade da indústria gaúcha. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a gripe ou o resfriado foi responsável por 17,8% das
faltas de, pelo menos, um dia ao trabalho ou à escola em 2013.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO
Será em 7 de março, no Salão de Convenções da FIERGS, o Encontro Técnico Conjunto FIERGS/Farsul sobre Zoneamento Ecológico Econômico
(ZEE-RS). O evento ocorre entre 14h e 17h e haverá, entre as apresentações, um painel temático sobre a Elaboração do ZEE no Rio Grande do Sul,
com participação do coordenador do Conselho de Meio Ambiente (Codema) da FIERGS, Walter Alexandre Rizzo Fichtner; e do Conselheiro da Farsul
Domingos Antônio Velho Lopes. Além disso, serão debatidos Processo de Validação do ZEE através das Oficinas, Metodologia de Construção do ZEE e
suas aplicações, entre outros assuntos. Haverá também debates e espaço para esclarecimento de dúvidas. O evento é gratuito. Informações:
(51) 3347-8791. Inscrições: https://mobilizacaozee.eventize.com.br/inscricao.

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.

MISSÃO 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.

EXPOCOMER/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.

REUNIÃO REGIONAL
A FIERGS, por meio de sua vice-presidência regional, realiza Reunião da Região do Vale do Rio Pardo, em 23 de março, às 17h. Será na sede da
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Rio Pardo (ACIS), e a pauta inclui encontro de trabalho com presidentes de entidades empresariais
locais, além da participação do tenente-coronel Bonfanti, comandante regional do Corpo de Bombeiros, que abordará o Plano de Prevenção Contra
Incêndios (PPCI). Informações: (51) 3347-8773 ou 3347-8680.

FEIRA DE 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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