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Produção gaúcha é a 
maior em quatro anos

Novo secretário da Educação vai investir em parcerias 

FIERGS disponibiliza Guia Especial 
para as Oficinas de Diagnóstico

Laboratório de Válvulas Industriais
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AGENDA

Presidente da FIERGS realiza 
palestra em Santo Ângelo

Simpósio reforça apoio
à agricultura familiar

BNDES e Finame prorrogam prazo de 
recadastramento para empresas

Senai inaugura Instituto Senai de 
Inovação em Engenharia de Polímeros

Coach fala sobre emoções 
relacionadas ao dinheiro

São Francisco de Paula recebe Ação Global

Campanha de vacinação
vai até o dia 10 de maio

LOGÍSTICA REVERSA
Ocorre em 9 de maio, às 9h, no auditório da CIC de Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481), o workshop sobre Logística Reversa, que vai discutir a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  A promoção é da FIERGS, por meio do Conselho da Agroindústria (Conagro), em parceria com o Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin).  Informações: (51) 3347-8979 ou (54) 3455-1806.

 PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA
Em comemoração ao Dia da Indústria, o Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi) realiza, em 25 de maio, o Seminário da Pequena e Média 
Indústria, com o tema “Como voltar a crescer em 2017”. O evento gratuito apresenta oportunidades de curto prazo adaptadas à realidade das empresas 
deste porte, permitindo a reflexão e troca de experiências, por meio de palestras, cases e debate, com mediação e facilitação de especialistas no tema. 
Será das 13h às 18h30min, no Salão de Convenções da FIERGS. Informações: (51) 3347-8508.

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIER-
GS), Heitor José Müller, foi o palestrante da reunião-almoço da Associação 
Comercial e Industrial de Santo Ângelo (Acisa), nesta sexta-feira (5). O tema 
do encontro com empresários e autoridades locais foi “O Brasil na Travessia 
2017/2018”. A agenda do dirigente no município também contemplou visita 
à 18ª Feira Internacional do Milho (Fenamilho), no Parque de Exposições 
Sigfried Ritter.

Müller realizou uma análise dos meses do governo Temer, abordou as 
perspectivas para o segundo semestre e defendeu a necessidade de parcerias 
pelo crescimento do país. “Temos que ter cuidado nessa travessia de 2017 
para o ano eleitoral de 2018. Analisar em quem vamos votar, pensar no futuro 
do país”, afirmou no evento. Para ele, o momento é delicado do ponto de 
vista empresarial e o próximo ano sinaliza uma oportunidade de renovação. 
“No Brasil não prestigiam quem gera emprego e na visão da FIERGS não é 
admissível permitir que nos condenem a ser uma colônia na economia. Não 
podemos desistir do futuro que almejamos e merecemos”, acrescentou.

O Simpósio Compras de Alimentos da Agricultura Familiar, nesta sexta-
feira (5), na FIERGS, tratou do apoio de órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais às aquisições de alimentos da agricultura familiar pela modali-
dade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 
O evento reuniu lideranças políticas e empresariais, entre elas o ministro 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), Osmar Terra; 
o governador do Estado, José Ivo Sartori; o presidente em exercício da Fe-
deração das Indústrias do Rio Grande do Sul, Cláudio Bier, e representantes 
de cooperativas e de agricultores familiares.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A indústria de máquinas e equipamentos precisa estar atenta aos prazos para 
recredenciamento junto ao BNDES. Para auxiliar nesse processo, fundamental 
para a inclusão de bens em linhas de financiamento, a Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), 
promoveu nesta sexta-feira (5) a Capacitação para o Credenciamento Finame 
e Cadastro Fornecedor no Cartão BNDES.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros, situado na 
avenida Presidente João Goulart, 682, em São Leopoldo, será inaugurado ofi-
cialmente dia 11 de maio, às 10h. Com foco em pesquisa aplicada e inovação, 
o Instituto já está funcionando a pleno. A obra, realizada com apoio do BNDES, 
integra uma rede de 25 institutos de inovação (dois no Rio Grande do Sul) no 
Brasil e 60 institutos de tecnologia (seis no RS) que estarão funcionando até o 
próximo ano, com o objetivo de aumentar a produtividade e a competitividade 
da indústria brasileira. “A intenção é que os institutos sejam um ambiente para 
a interação entre a indústria, empreendedores, universidades, institutos de 
pesquisa e fontes de capital”, destaca o diretor regional do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), Carlos Trein.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do 
Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) promove 
dia 9 de maio, às 15h, a palestra As emoções relacionadas ao dinheiro e seus 
impactos nos negócios, pelo coach André Luiz Machado.O evento tem como 
objetivo reconhecer as principais emoções relacionadas ao dinheiro, seus 
padrões de comportamento nas decisões financeiras e entender os impactos 
dessa relação na vida pessoal, profissional e nos negócios. Machado é fundador 
e diretor da MoneyMind, especialista e mestre em finanças, consultor financeiro, 
professor e palestrante. Ele é o primeiro Coach Brasileiro certificado pelo The 
Money Coaching Institute. Informações: (51) 3347-8508.

A Ação Global 2017 será realizada dia 27 de maio, no Ginásio Municipal de 
Esportes (rua) em São Francisco de Paula, promovida pelo Sistema FIERGS, por 
meio do Serviço Social da Indústria (Sesi), juntamente com a Rede Globo.  O 
tema deste ano será "Qualidade de Vida para toda a Familia" e o evento acontece 
simultaneamente em todos os Estados do País. As atividades serão realizadas 
das 9h às 16h. Cerca de quatro mil visitantes devem participar da programação 
da 24ª edição da Ação Global. A expectativa do Sesi-RS é de realizar 24 mil 
atendimentos nas áreas de embelezamento, saúde, documentação, utilidade 
pública e cidadania, educação, cultura e lazer.

A escolha da cidade aconteceu devido ao tornado que atingiu o município 
no começo de março, deixando 80 famílias desabrigadas. O Sesi-RS disponibili-
zou desde 18 de abril duas unidades odontológicas para atendimento gratuito 
à comunidade. As unidades ficarão na cidade até o dia 12 de maio. Já foram 
atendidas 100 pessoas.

O Sesi-RS prorrogou a adesão à Campanha de Vacinação 2017 até o 
dia 10 de maio. As empresas 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 traba-
lhadores. A aplicação da vacina começou dia 17 de março.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Sondagem Industrial do RS de março, que fecha o primeiro trimestre 
de 2017, divulgada nesta quinta-feira (4) pela Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), revela uma melhora na atividade e o maior 
crescimento da produção gaúcha nos últimos quatro anos, com 57 pontos. 
Ao mesmo tempo, o emprego industrial mostra perdas menos intensas 
nos meses recentes. Ficou em 49,5 pontos, o que significa um quadro de 
funcionários muito próximo da estabilidade em relação a fevereiro (49,7). “A 
elevada carga tributária e a demanda interna insuficiente foram os maiores 
entraves enfrentados pela indústria gaúcha nos três primeiros meses do 
ano. Esses dois fatores impediram um desempenho melhor para o setor 
no período”, afirma o presidente da FIERGS, Heitor José Müller.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Rio Grande do Sul, 
um instrumento de planejamento de ordenamento de uso de território, 
chegará a sua segunda etapa de consultas à sociedade em junho. Para 
tanto, serão realizadas as oficinas de diagnóstico, em diferentes cida-
des gaúchas. Com o objetivo de incentivar as indústrias a participarem 
ativamente da construção de todo o processo que vai resultar no ZEE, a 
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio de seu 

Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Codema), elaborou um 
guia especial para auxiliar empresários e seus representantes nas oficinas. 
O documento está disponível de forma didática e bastante informativa. 
Para obtê-lo, basta solicitá-lo pelo email codema@fiergs.org.br.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 Foi inaugurado nesta quarta-feira o Laboratório de Válvulas Industriais 
Micromazza do Instituto Senai de Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia. O 
espaço é uma ação conjunta do Senai e a empresa Micromazza de Vila Flores 
(RS) com o objetivo de cooperação e intercâmbio tecnológico-científico, 
capacitação para a indústria, ensino profissionalizante, pesquisa e extensão.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O novo secretário da Educação, Ronald Krummenauer, tomou 
posse na quarta-feira (3) com o projeto de apostar em parcerias para 
recolocar o Rio Grande do Sul no lugar de destaque nacional na área. 
Administrador de empresas, ele substitui Luís Alcoba de Freitas, que 
retorna à Advocacia-Geral da União. A cerimônia foi acompanhada 
pelo presidente da FIERGS, Heitor José Müller. "Assumo com a meta de 
retomar o lugar de destaque do Rio Grande do Sul na educação. Vou 
acelerar processos, investir em avaliações e diagnósticos, aperfeiçoar 
estruturas e tomar medidas necessárias para atingirmos o objetivo e, 
para isso, não abrirei mão das parcerias. Este é o mundo atual, precisa-
mos nos adaptar", afirmou. Ao saudá-lo, o governador José Ivo Sartori 
reforçou o compromisso do governo com uma educação qualificada 
e focada nos alunos. Fo
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http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
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https://www.flickr.com/photos/fiergs_ciergs/albums
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
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