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Registrada chapa única na FIERGS
O registro de chapa única para a eleição da Federação das Indústrias
do Rio Grande do Sul (FIERGS) foi feito, nesta quarta-feira (15), pelo industrial Gilberto Porcello Petry, que entregou a nominata da Diretoria e do
Conselho Fiscal para a gestão 2017/2020 da entidade, liderada por ele.
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Indústria gaúcha ganha competitividade
com ampliação da pista do Salgado Filho
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Vencedor do leilão do aeroporto Salgado Filho, o grupo alemão Fraport
AG Frankfurt anunciou que terá como prioridade a ampliação da extensão da pista, que ganhará mais 920 metros, chegando a 3,2 quilômetros.
Isso repercutirá, segundo o presidente da Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul (FIERGS), Heitor José Müller, na competitividade do
setor industrial gaúcho. Com uma pista capaz de permitir operações de
aeronaves de maior porte, com capacidade em torno de 100 toneladas,
exportadores do Estado não precisarão mais transportar seus produtos
até São Paulo para despachá-los para o exterior, como ocorre atualmente,
encarecendo o frete e provocando perdas de clientes.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Exportações têm a maior alta desde 2011
Ao somarem US$ 934 milhões em fevereiro, as exportações do Rio
Grande do Sul registraram um crescimento de 8,7% na comparação com
o mesmo período de 2016. O grupo das commodities aumentou 17,4%
(totalizando US$ 81 milhões). Se, por um lado, a soja caiu 2%, o trigo subiu
111,8%. Já o setor industrial embarcou US$ 846 milhões – 90,6% do total
exportado –, um incremento de 8,3%, o maior já registrado desde 2011
no mês, quando alcançou 21,3%.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Presidente Heitor José Müller analisa perspectivas da
economia brasileira em palestra na CICS de Farroupilha
O presidente da FIERGS, Heitor José Müller, disse nessa quinta-feira (16),
durante palestra em reunião-almoço na Câmara de Indústria Comércio e
Serviços (CICS) de Farroupilha, que começa a vislumbar uma perspectiva
melhor para a economia brasileira. “Estamos ainda em uma situação
muito difícil, mas a recessão e os juros diminuíram, sinal de estabilização
e de que paramos de piorar”, enfatizou, durante a apresentação Análise
e Perspectivas do Brasil em 2017.
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Diretor da Petrobras debate situação do setor de
petróleo e projeta investimentos da companhia
A Petrobras realiza fortes ajustes para reduzir custos, diminuir sua dívida,
de US$ 120 bilhões, e se adaptar à nova realidade do mercado, a fim de se
manter competitiva. E, entre as estratégias para tentar alcançar seus objetivos nesta nova fase estão renegociações com a cadeia produtiva, maior
cooperação entre atores da indústria e racionalização de custos administrativos e de suporte. A afirmação é do diretor de Estratégia, Organização
e Sistema de Gestão da empresa, Nelson Silva, durante a apresentação “A
Evolução da Petrobras”, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande
do Sul (FIERGS), na tarde desta terça-feira (14).
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CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Empresas de petróleo e gás debatem
perspectivas para a indústria nacional
O Movimento Produz Brasil, cujo um dos objetivos é o de valorizar o
papel do setor de bens e serviços da cadeia de valor de petróleo e gás na
geração de emprego e renda, realiza o evento "Perspectivas para a indústria
nacional com os próximos leilões e as novas regras de conteúdo local no
Brasil para o setor de óleo e gás”. Será na sede da FIERGS, em Porto Alegre,
na quinta-feira, dia 23, a partir das 14h. Entre os temas a serem abordados
estão a situação da indústria do segmento no Rio Grande do Sul, o polo
naval de Rio Grande e o cenário do mercado no Brasil.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS participa de seminário técnico em Mendoza

Foto: Divulgação FIERGS

O Seminário Bilateral Oportunidades de Negócios foi um dos primeiros compromissos da delegação oficial gaúcha nesta segunda-feira (13),
em Mendoza, na Argentina. O evento técnico faz parte da agenda para
incrementar as relações comerciais entre o Estado e o país vizinho. A vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS),
Maristela Longhi, acompanha a comitiva, formada por gestores, empresários e liderada pelo governador do Estado, José Ivo Sartori. O grupo foi
recepcionado pelo ministro de Economia, Infraestrutura e Energia, Martín
Kerchner Tomba, na Enoteca Centro Temático do Vinho.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Gaúchos preparam novos negócios com o México
O Rio Grande do Sul avança nos preparativos para captar mais oportunidades comerciais no México. O potencial mercado daquele país foi
detalhado nesta terça-feira (14), para empresários na Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre. A entidade
é parceira em evento realizado pela Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
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CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Aproximação entre empresas e investidores anjos é incentivada
A Regulamentação do Investimento Anjo como Mecanismo de Alavancagem de Negócios Inovadores é tema de workshop que será realizado
pela FIERGS, por meio do Conselho de Inovação e Tecnologia, em sua sede,
no dia 22 de março. Direcionado a investidores, potenciais investidores,
empreendedores e profissionais com atuação no ecossistema inovador,
o evento tem início previsto para as 14h, e a programação inclui debates,
apresentação de cases e palestras como a Nova Legislação – Marco Regulatório para Investimento Anjo.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Bancos Sociais servem de modelo para
indústrias de Goiás
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O segundo vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de
Goiás (FIEG), Antônio de Sousa Almeida, esteve em Porto Alegre, nesta
terça-feira (14), para conhecer o trabalho realizado pela Fundação Gaúcha
dos Bancos Sociais, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul
(FIERGS). Recebido pelo presidente da FIERGS, Heitor José Müller; e pelo
diretor superintendente da Fundação, Paulo Renê Bernhard; a intenção de
Almeida é adotar prática semelhante em Goiás. “O Banco Social da FIERGS
é um modelo para o mundo”, destacou Almeida, durante a visita técnica.
A Fundação Gaúcha tem como lema transformar o desperdício em
benefício social e conta com 14 Bancos Sociais.

Projeto Padarias e Confeitarias do Século XXI
é apresentado
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O projeto Procompi – Padarias e Confeitarias do Século XXI foi apresentado, nesta quarta-feira, para empresários do setor na FIERGS, em
Porto Alegre. A iniciativa, de acordo com a presidente do Sindicato das
Indústrias de Panificação (Sindipan), Carla Carnevali Gomes, tem o objetivo
de “através de diversas ações, ampliar a produtividade, o crescimento do
faturamento e tornar as padarias, cada vez mais, a contento do cliente”.
A realização do projeto, um investimento de R$ 300 mil, é uma ação
conjunta entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio do
Sindipan e do Sindicato das Indústrias de Trigo no Rio Grande do Sul
(Sinditrigo-RS), mais o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) nacional. O Rio Grande do Sul foi contemplado com
quatro projetos executados pela FIERGS aprovados no Programa de
Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias. A iniciativa
terá duração até 2018.

Empresas recebem informações sobre o Ata Carnet
Profissionais de comércio exterior de mais de 30 empresas gaúchas
de diferentes portes nos setores de máquinas agrícolas, eletroeletrônico,
metalmecânico, automotivo e calçadista, além de assessorias aduaneiras,
participaram nesta quinta-feira (16), na FIERGS, do evento Entenda o Ata
Carnet. O objetivo foi obter informações e sanar dúvidas a respeito dos procedimentos para emissão do documento utilizado em operações envolvendo
exportação e admissão temporária de mercadorias.

O Ata Carnet é um passaporte aduaneiro internacional que permite a
importação e exportação temporárias de bens e produtos pelo período
de um ano. A empresa solicitante deve preencher o formulário web com
informações sobre as mercadorias . A própria ferramenta eletrônica gera
o documento de forma automática e totalmente online. Após análise das
informações e aprovação, e realizada a contratação do seguro garantia, o
usuário pode retirar seu Ata Carnet nas federações de indústrias.

Conselho Consultivo do Sesi se reúne em Tupandi
A reunião do Conselho Consultivo do Sesi de Montenegro foi realizada
nesta sexta-feira , no Grupo K1, em Tupandi, com a presença do presidente da
FIERGS, Heitor José Müller. A empresa abriga 11 marcas, entre elas a Móveis
Kappesberg e a Idélli, e emprega hoje 1,6 mil pessoas. O diretor do grupo,
Celso Theisen, integrante do Conselho Consultivo do Sesi, afirmou que 20%
da produção é exportada. “Vendemos para mais de 30 países, principalmente
para a América Latina”, disse. O grupo conta ainda com uma extensão do Senai
que capacita 50 pessoas no programa Jovem Aprendiz. Segundo Theisen, 90%
dos jovens capacitados são contratados pela empresa.
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CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi-RS inicia aplicação da vacina nesta segunda-feira
Inicia nesta segunda-feira (20) a aplicação da vacina contra gripe da Campanha 2017 do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). As empresas interessadas
ainda podem aderir 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.
A meta deste ano é alcançar 240 mil trabalhadores. Nos dois primeiros dias,
dez empresas já serão atendidas.
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.
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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ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO
As oficinas de pré-diagnóstico ao Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Estado, que conta com a participação da FIERGS, por meio do Conselho
de Meio Ambiente (Codema), prosseguem nos meses de março em vários municípios gaúchos. Na próxima semana, a agenda prevê encontros em Porto
Alegre, na terça-feira (21), na sede do Irga (Av. Missões, 342, São Geraldo), a partir das 14h30min, com o Comitê da Bacia Hidrográfica Lago Guaíba.
No mesmo dia, em São Luiz Gonzaga, às 9h, o Comitê Bacia Hidrográfica Piratinim debaterá na sala de reuniões da URI (Rua José Bonifácio, 3.149). Às
14h, em Santo Ângelo, na URI Missões, a reunião será do Comitê Rio Ijuí. No mesmo horário, na quarta-feira (22), Charqueadas terá a oficina do Comitê
Rio Baixo Jacuí. Na fase de pré-diagnóstico, são apresentadas as caracterizações de cada região e as atividades desenvolvidas, bem como coletadas as
impressões dos participantes locais.

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.

CRÉDITO E NEGÓCIOS
A FIERGS, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito, é parceira do Sebrae-RS na realização do evento Sessão de Crédito e Negócios. Será em 28 de
março, às 13h30min, no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo
telefone 0800-570-0800 ou nas unidades do Sebrae-RS. Representantes de micro e pequenas empresas, além de conhecerem as ofertas de instituições
financeiras parceiras, terão espaço para interação e oportunidade de criar parcerias.

DEFESA DE 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. Informações: sia-rs@sia-rs.org.br.

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.
Informações pelo tel.: (51) 3347.8675 ou pelo e-mail cinbusiness@fiergs.org.br.

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

