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Segundo semestre começa com aumento da
confiança do industrial no Rio Grande do Sul

Para FIERGS, descontrole das finanças públicas
impede redução maior na taxa de juros

Empresas do Rio Grande do Sul e Japão
trocam informações e buscam novos negócios

Novas tecnologias transformam 
perfil do negócio de energia

Senai-RS participa da Jornada Pedagógica da CNI

Faculdade Senai está com inscrições 
abertas para Pós-graduação

Baixa demanda interna é principal 
problema da indústria no RS

Rodada de Negócios na FIERGS deve gerar US$ 19 milhões

Inscrições para a Feira Anuga até 11 de agosto

Rio Grande do Sul é o Estado com mais projetos aprovados 
no primeiro ciclo do Edital de Inovação para a Indústria

Fundação dos Bancos 
Sociais realiza doação 
para a Defesa Civil

Sesi-RS prorroga matrículas da 
Educação para Jovens e Adultos
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Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

AGENDA

BELLEZA Y SALUD
A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) realiza uma missão comercial para a Feira Belleza y Salud, entre 25 de setembro e 
1º de outubro, em Bogotá (Colômbia). É a mais importante feira de cosméticos daquele país, e inclui os seguintes setores em exposição: produtos na-
turais, cosméticos para estética, cosméticos para cuidados pessoais e da pele, produtos para cabelos e produtos para saúde e bem-estar. As inscrições 
vão até 4 de agosto. Informações: (51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br ou www.cinrs.org.br.

A demanda interna insuficiente, segundo 49,4% dos empresários gaú-
chos consultados pela Sondagem Industrial divulgada pela Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), nesta quinta-feira (27), foi apontada 
como o principal limitador a um melhor desempenho do setor no segundo 
trimestre de 2017 no Estado. “A crise econômica que traz insegurança e 
reduz o consumo, afeta diretamente a indústria e mantém a cautela do 
empresário para investir. Nos próximos meses, porém, a expectativa é de 
uma leve retomada da demanda, crescimento nas exportações e redução 
no desemprego”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
ao apontar a redução dos juros e da inflação como fatores positivos para 
o início da recuperação na economia brasileira.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A presença das micro e pequenas empresas da Região Sul do País 
na cadeia global de produção ganhou novo impulso, nesta quarta-feira 
e quinta-feira, na Rodada de Negócios Brasil Trade, em Porto Alegre. O 
evento foi uma parceria entre a Federação das Indústrias do Rio Grande 
do Sul (FIERGS) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil). A expectativa com a iniciativa é de contabilizar 
US$ 19 milhões em negócios imediatos e até 12 meses após a realização 
das rodadas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O industrial gaúcho começa o segundo semestre de 2017 com expec-
tativa mais positiva para o futuro. Depois de três quedas consecutivas, 
o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICIE-RS), levantamento 
divulgado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
nesta terça-feira (25), voltou a subir em julho, 0,5 ponto em relação a junho, 
e passou para 53,2. “Alguns sinais na economia brasileira, como a geração 
de emprego formal, juros e inflação declinantes e exportações em ascensão 
influenciam positivamente, mesmo em um ambiente ainda recessivo e de 
grande incerteza”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Brasil é o país com o maior número de descendentes japoneses 
fora do Japão – são cerca de 2 milhões de pessoas em todo o território. 
Aproximar as duas nações também no âmbito dos negócios foi o objetivo 
do Seminário de Oportunidades Rio Grande do Sul-Japão, realizado nesta 
quarta-feira (26), na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do 
Sul (FIERGS). Representantes de 11 empresas da nação oriental divulgaram 
seus produtos e serviços em áreas como metalmecânica, construção civil, 
alimentação, farmacêutica, química, saneamento e tecnologia da infor-
mação e da comunicação. O gerente do Banco de Tókyo-Mitsubishi UFJ 
Brasil, Yuta Suenaga, ressaltou que “há uma grande oportunidade para que 
os japoneses prospectem parcerias no Rio Grande do Sul, especialmente, 
na área médica e de saúde”. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A geração distribuída de energia não é mais um projeto. Sem depender exclusivamente 
das grandes companhias estatais ou privadas, consumidores de todos os níveis – indus-
triais, comerciais, rurais e até mesmo individuais – conseguem gerar seu próprio insumo 
a partir das novas tecnologias desenvolvidas. Mais do que isso: fontes renováveis estão no 
centro do movimento. Para esclarecer, entender e incentivar os processos que criam uma 
economia capaz de ser comparada a uma revolução, a Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), em parceria com o Instituto Senai de Tecnologia em Petróleo, Gás 
e Energia, o governo do Estado e o Sebrae-RS, realiza o I Fórum de Geração Distribuída de 
Energia com Fontes Renováveis no RS. O evento será em 15 de agosto, na sede da FIERGS 
(Avenida Assis Brasil, 8787). As inscrições são gratuitas e as vagas, limitadas, e podem ser 
realizadas pelo endereço https://goo.gl/kM1d1W, pelo qual também poderá ser conferida 
a programação completa do evento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A 2ª Jornada Pedagógica Nacional de Educação Profissional e Tec-
nológica, realizada nos dias 26 e 27 de julho de 2017, no Departamento 
Nacional do Senai, em Brasília-DF, discutiu  Currículo, Atuação Docente, 
Desempenho do Estudante e Inovação, aplicados à Educação Profissional. O 
evento reuniu profissionais de todos os Departamentos Regionais do Senai. 
Simultaneamente, mais de 500 pessoas de todas as Unidades Operacionais 

do Estado, entre gestores, coordenadores, orientadoras e instrutores de 
educação profissional participaram das atividades, à distância, conectados 
via Lync. A programação incluiu palestras e discussões no primeiro dia e 
desenvolvimento de atividades em grupos de trabalhos no segundo dia. 
Além do diretor regional, Carlos Trein, o Senai-RS foi representado por 
oito profissionais.

Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Faculdade Senai de Tec-
nologia. Para Gestão de Energia e Eficiência Energética, o prazo vai até o dia 11 de agosto, 
com início das aulas em 12 de agosto. Até 8 de setembro podem ser feitas as inscrições 
para o curso de Engenharia de Automação e Controle Industrial, com a primeira aula dia 9; 
enquanto o prazo para Engenharia de Redes de Computadores vai até 13 de setembro, com 
início previsto para o dia 14.  Ainda em setembro, o MBA em Gestão de Projetos tem inscrições 
até o dia 28, com começo das aulas em 30. O curso Engenharia Aplicada à Indústria 4.0 está 
aberto para matrículas até 23 de novembro. Mais informações pelo telefone (51) 3904-2600.

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a taxa 
Selic em1 p.p. (de 10,25% para 9,25%) foi recebida com cautela pela 
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. “Devido à extensão e a 
profundidade da recessão, o Copom poderia ter acelerado o ritmo de 
queda da taxa. Mas, mais uma vez, o descontrole das finanças públicas 
acaba sendo um obstáculo para uma redução maior. Saída via aumento de 
impostos não soluciona o problema, apenas agrava a crise da economia 
real”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

Segundo Petry, mesmo considerando a crise política e o cenário fiscal 
deteriorado, o balanço de riscos para inflação ainda se mostra favorável 
à trajetória de redução da taxa de juros. O industrial alerta, porém, que 
para os juros caírem de maneira sustentada com a inflação controlada, é 
fundamental que o governo efetue os ajustes fiscais realmente efetivos 
como, por exemplo, a Reforma da Previdência.
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Com onze, de 51 projetos confirmados em todo o Brasil, o Senai gaúcho 
foi o que mais aprovou no primeiro ciclo de 2017 do Edital de Inovação para a 
Indústria. O anúncio foi feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Dos selecionados, 11 são da categoria 
A (Inovação Tecnológica para grandes e médias empresas) e 40 da categoria 
B (Inovação Tecnológica para micro e pequenas empresas e startups de base 
tecnológica). Empresas de 12 Estados serão contempladas com o aporte de 
até R$ 400 mil, cada, para o desenvolvimento de novos produtos, processos 
e serviços inovadores. Além do Rio Grande do Sul (11), Santa Catarina (10), 
Mato Grosso do Sul (6), Pernambuco (5), Minas Gerais (4), Goiás (3), Paraná (3), 
São Paulo (3), Paraíba (2), Rio de Janeiro (2), Amazonas (1) e Bahia (1) também 
receberão aporte.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS doou 
300 edredons e 700 travesseiros à Defesa Civil do Rio Grande 
do Sul, para benefício das famílias atendidas em catástrofes 
e enchentes. As doações foram recebidas pelo chefe da Casa 
Militar do governo do Estado, coronel Alexandre Martins de 
Lima, que visitou as instalações da Fundação Gaúcha dos 
Bancos Sociais nesta terça-feira (25) e conheceu a metodologia 
dos seus 14 Bancos Sociais.

A Educação de Jovens e Adultos do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) teve as 
matrículas abertas prorrogadas até 24 de agosto para o Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, por meio de uma moderna plataforma de educação. Os polos de apoio pre-
sencial são em Porto Alegre, Bagé, Farroupilha, Guaporé, Igrejinha, Novo Hamburgo, 
Pelotas e Passo Fundo, além de Caxias do Sul, Lajeado e Parobé (apenas Ensino Médio). 
É gratuito para trabalhadores da indústria e seus dependentes e os alunos devem 
ter 18 anos. Os interessados devem ir ao polo ou escola de interesse com certidão 
de casamento ou nascimento, histórico escolar original, carteira de identidade, CPF 
e carteira de trabalho para comprovar o vínculo com a indústria para gratuidade. 

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio 
do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), articula uma missão em-
presarial à Feira Anuga, entre os dias 7 e 11 de outubro, na cidade de 
Colônia, Alemanha. O evento é o líder mundial para a indústria, comércio 
e catering, e define as tendências globais, as demandas da atualidade e os 
rumos do setor de alimentos e bebidas. As inscrições podem ser realizadas 
até 11 de agosto.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE PARA ASSISTIR AO VÍDEO
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