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FIERGS quer a aplicação de multa aos
caminhoneiros que bloqueiam estradas

Atividade industrial volta a cair no Estado
O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), pesquisa mensal
realizada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul
(FIERGS), revela que a atividade do setor no Estado caiu 0,9% entre
maio e junho, feito o ajuste sazonal. O resultado não altera o quadro
de estabilização que a indústria gaúcha apresenta, após três anos
de quedas seguidas. Em maio, a alta havia sido de 2,4%. O setor
opera em um período de transição caracterizado por oscilações
entre a longa recessão e a retomada. “As incertezas da crise política sobre a economia, sobretudo com relação à questão fiscal e
às reformas, postergam o começo da recuperação do setor, que
sofre o impacto da demanda doméstica enfraquecida, esta por
sua vez afetada pelo desemprego alto, renda em declínio, crédito
restrito e elevada ociosidade”, explica o presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Petry destaca valorização do industrial na
primeira Reunião de Diretorias da sua gestão
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A primeira Reunião de Diretorias da gestão 2017/2020 da
Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul
(FIERGS/CIERGS), liderada pelo presidente Gilberto Porcello
Petry, reuniu nesta terça-feira 80 diretores na sede da entidade.
Na pauta, a valorização do industrial, a reativação da economia,
a governança política e econômica, segurança pública, entre
outros temas. Petry destacou que “o conjunto de reformas surge
como o caminho indesviável para que o País tenha condições de
instituir um efetivo processo de desenvolvimento sustentado,
sem privilégios a esta ou aquela atividade. O modelo que defendemos tem que se basear na igualdade de condições para
todos os agentes econômicos”.

Negócio bom para investir
Entre as possibilidades de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, o biogás desponta como uma das estrelas para os planos
de investidores grandes e pequenos. Com a popularização da chamada
Geração Distribuída de Energia, na qual os consumidores produzem o
próprio insumo e ainda podem ceder o excedente para a rede nacional,
gerando crédito em sua conta, o avanço tecnológico colabora e torna a
ideia viável. Cada vez mais acessível para indústria, comércio, residências
e propriedades rurais, as tecnologias estão em pleno desenvolvimento e
recebendo investimentos.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Inscrições para a Feira Anuga até 11 de agosto
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do
Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), articula uma missão empresarial 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

Seminário mostra como empresas podem se tornar
fornecedoras para o setor de Defesa e Segurança
O IV Seminário de Fornecimento de Material de Defesa e Segurança será realizado em 21 de agosto, às 12h, no auditório da CIC de Caxias do Sul
(Rua Ítalo Victor Bersani, 1134). É uma promoção da FIERGS, por meio do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança do Rio Grande do Sul (Comdefesa),
CIC de Caxias do Sul, Marinha, Exército e Aeronáutica, e o objetivo é mostrar para as empresas de que forma elas podem se tornar fornecedoras de
suprimentos e serviços para esses setores.
Na reunião-almoço, antes da abertura oficial do seminário, o Vice-Almirante (RM1-1M) Edesio Teixeira Limas Júnior, diretor do Centro de Catalogação
de Defesa do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), dará a palestra Catalogação de Produtos de Defesa. A partir das 14h, começam as
palestras, debates e um painel. Inscrições podem ser feitas até o dia 18 pelo site www.ciccaxias.org.br no link eventos. Informações: (51) 3347-8846.

Inscrições abertas para pós-graduação
na Faculdade Senai
Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Faculdade Senai de Tecnologia. 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.

Sesi-RS prorroga matrículas da Educação para Jovens e Adultos
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 presencial 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.

Os Bancos Sociais da FIERGS receberam 250 alunos e
convidados em uma cerimônia que formou 130 pessoas nos
cursos de iniciação e qualificação profissional oferecidos
gratuitamente. Os alunos receberam a certificação do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) entregues na
terça-feira (1º)), na sede dos Bancos Sociais. Formaram-se 17
turmas nos cursos: Básico em Marcenaria, Técnicas de Montagem de Moveis, Básico de Manutenção de Informática, Básico
de Informática, Transformação de Retalhos Têxteis em Peças de
Decoração, Costura e Acabamento em Peças Confeccionadas
com Retalhos, Reaproveitamento de Roupas – Customização,
Costureiro Industrial, Pedreiro de Alvenaria e Pintura de Obras.
Os cursos dos Bancos Sociais são totalmente gratuitos, podendo
ser realizados por grande parte da população carente. As aulas
ocorrem nas instalações da Fundação e são ministradas por
professores do Senai-RS, entidade responsável pelo conteúdo
programático e certificação. Após a realização dos cursos, a
Fundação procura acompanhar o desenvolvimento dos alunos
e até 90 dias após a formatura, realizam a avaliação de impacto com os formandos, com objetivo de verificar se os mesmos estão empregados. Os Bancos
Sociais desenvolveram ainda parcerias para inclusão dos formandos no mercado de trabalho. Os Bancos de Vestuários e de Materiais de Construção mantêm
parcerias com o Sivergs, Goldsztein e Instituto Cyrela.
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Bancos Sociais formam 130 pessoas
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COMÉRCIO EXTERIOR
Instrumentos para Alavancar a Competitividade no Comércio Exterior é o tema do seminário que será realizado em 30 de agosto, às 9h, na Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul. A promoção é da FIERGS, por meio do Conselho de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Concex) e Núcleo
de Acesso ao Crédito (NAC), em parceria com o Banco do Brasil. Informações: (51) 3347-8790 ou concex@fiergs.org.br. As inscrições podem ser feitas
em https://competitividadecomex.eventize.com.br.

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 naturais, 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.
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