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FIERGS comemora 80 anos

ANP quer reativar a dinâmica do setor de petróleo no Brasil 

Programa para apoiar atuação internacional 
oferece consultoria gratuita

Atual taxa de juros nos financiamentos do 
BNDES deve ser mantida, diz FIERGS

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

AGENDA

A economia brasileira ainda sofre os efeitos da maior crise de sua 
história, cujo impacto mais forte se dá sobre os investimentos. Como 
consequência disso, a produção industrial do segmento de Bens de 
Capital diminuiu 32%, e o aumento nos custos de financiamento pode 
retardar ainda mais a retomada da atividade econômica. Por essa razão, 
a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) entende que a 
Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para os novos 
contratos de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), em substituição à Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP) utilizada atualmente, é prejudicial às empresas. “Resultará em 
nova queda nos investimentos e menor crescimento econômico”, afirma 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. A TLP deverá entrar em 
vigor em janeiro de 2018. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A semana começa com comemoração na Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul (FIERGS). A entidade, fundada em 1937, completa 
80 anos nesta segunda-feira (14). São oito décadas fazendo parte da 
história do processo de industrialização gaúcho e de uma trajetória 
de transparência na missão de liderar e desenvolver o setor fabril. 
Atualmente, atua para corresponder às necessidades de desenvolvi-
mento de 114 sindicatos, que reúnem 52 mil fábricas em atividade, 
e que empregam 901 mil trabalhadores. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Estão abertas as inscrições para o Rota Global, que oferecerá consultoria gratuita para empresas consolidarem ou começarem a atuar no comércio 
internacional. Até o dia 15 de setembro, negócios de todos os portes e setores podem se inscrever no site do programa para participar da primeira fase, 
que consiste em um questionário online de avaliação da maturidade de internacionalização da empresa. O Rota Global é uma iniciativa da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), em parceria a União Industrial Argentina (UIA) e o Parque Tecnológico de Extremadura (Fundecyt-PCTEX), na Espanha, 
e tem o apoio do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Para participar, basta acessar o site http://www.portaldaindustria.com.
br/rotaglobal/. No Rio Grande do Sul, contatos podem ser feitos por intermédio do Centro Internacional de Negócios da FIERGS, pelo email cin@fiergs.
org.br ou telefone (51) 3347-8675. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis, Décio Oddone, confirmou esta tarde, durante encontro com o 
presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gil-
berto Porcello Petry, que a ANP trabalha com duas estratégias para retomar 
as atividades no setor de petróleo no País. “O primeiro foco, de longo prazo, 
são as rodadas de ofertas de blocos de exploração de petróleo tanto em 
mar quanto em terra, a partir de setembro, com 287 blocos sob regime de 
concessão, mais as áreas do pré-sal, em outubro. Essa retomada da oferta 
de áreas exploratórias vai garantir, especialmente nas áreas do pré-sal, o 
aumento da atividade do  setor de petróleo no Brasil nos próximos anos”, 
disse Oddone, na reunião realizada na sede da FIERGS.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Fórum de Geração Distribuída de Energia ocorre na terça-feira

O Rio Grande do Sul se destaca por sua grande malha de hidrovias. 
Quando o tema é geração de energia elétrica por meio de hidrelétricas, 
portanto, é uma região bastante lembrada por seu potencial natural de 
exploração. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) – por 
meio dos Conselhos de Infraestrutura (Coinfra) e de Inovação e Tecnologia 
(Citec) e do Instituto Senai de Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia –, 
o governo do Estado e o Sebrae-RS reservaram um interessante espaço 
para o tema durante o I Fórum de Geração Distribuída de Energia com 
Fontes Renováveis no RS – Tecnologia e Inovação. A intenção é debater 
as oportunidades para Centrais Hidroelétricas de Pequeno Porte (CCHs). 
O evento será na próxima terça-feira (15), na sede da FIERGS, na Avenida 
Assis Brasil, 8787, às 8h30min. As inscrições são gratuitas e com vagas 
limitadas. Podem ser realizadas pelo endereço https://goo.gl/kM1d1W, 
no qual se encontra também a programação completa do evento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Bancos Sociais são apresentados na Rede Brasil 
do Pacto Global da ONU

Os Bancos Sociais da FIERGS foram apresentados na Rede Brasil do Pacto Global, no Escritório da ONU, em São Paulo. A apresentação foi realizada 
na última quinta-feira (3), pelo diretor superintendente da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais (FGBS), Paulo Renê Bernhard. Conselheiros do GT de 
Alimentos e Agricultura do Pacto Global assistiram à apresentação dos Bancos Sociais e da Rede de Bancos de Alimentos RS, que contribuirão para o 
desenvolvimento e implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. 
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Seminário mostra como empresas podem se tornar 
fornecedoras para 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 esse setor.

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.

Argentina garante resultado positivo nas 
exportações da indústria gaúcha

Impulsionadas pela elevação em mais de 85% na demanda externa da 
Argentina, as exportações da indústria gaúcha cresceram 2,3% em julho na 
relação com o mesmo mês do ano passado, totalizando US$ 1,02 bilhão. Caso 
a demanda externa do país vizinho se mantivesse constante, as vendas exter-
nas no setor secundário do Estado seriam de -5,3%, sete pontos percentuais 
menores do que o efetivo. “A maior parte desse movimento se deveu ao forte 
aumento dos embarques de veículos automotores. Entretanto, a tendência 
é de desaceleração nos próximos meses, em função da cobrança de multa 
imposta pelo governo Macri às montadoras do país que descumprirem o 
limite de importação pactuado entre Brasil e Argentina”, afirma o presidente 
da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello 
Petry, ao comentar o resultado da Balança Comercial, nesta quarta-feira (9). 
Mas as exportações totais, ao somarem US$ 1,59 bilhão, apresentaram queda 
de 8,1% no mesmo período, determinada pelo grupo dos produtos básicos, 
que recuou 23%. Tal fato pode ser atribuído ao desempenho da soja (-28%), 
principal commoditie da pauta do RS. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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 Fun-

damental 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.

Inscrições abertas para pós-graduação 
na Faculdade Senai

Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Facul-
dade 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.

Teatro do Sesi terá Tiquequê  no Sesi Crescendo com Arte

O Sesi Crescendo com Arte apresenta dia 5 de setembro o espetáculo 
Tiquequê, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. As apresentações serão às 
10h e 15h. O objetivo do programa é despertar a sensibilidade das crian-
ças para a música, teatro e dança, pensando na formação de plateias. A 
proposta é levar ao teatro crianças de 6 a 14 anos de escolas públicas, lhes 
dando a oportunidade de assistir a um espetáculo gratuitamente. Até hoje 
mais de 200 mil crianças já participaram do projeto. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Brasil investirá em aproximação com a China
Responsável por contribuir em 25% para o crescimento do comércio 

internacional nos últimos 17 anos, a China continuará sendo um mercado 
estratégico para a internacionalização das empresas brasileiras, afirmou o 
presidente da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investi-
mentos (Apex Brasil), Roberto Jaguaribe. Segundo ele, o órgão investirá em 
aproximação com o mercado asiático. Jaguaribe participou da 36ª edição 
do Encontro Nacional do Comércio Exterior (Enaex), nesta quarta-feira, no 
Rio de Janeiro, como palestrante do painel O Brasil no Mundo: Inovador, 
Competitivo e Sustentável, que contou com a participação do vice-presi-
dente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Cezar 
Luiz Müller. “A China tem demanda para o Brasil em termos de produção, 
pois nunca será um país autossuficiente. E nós somos bem aparelhados 
para absorver essa oportunidade”, disse o presidente da Apex Brasil. 

Müller ressaltou a necessidade urgente de uma política industrial e de o 
comércio exterior se tornar uma política prioritária de governo. “A indústria 
precisa se recuperar da sua ociosidade e o aumento das exportações de 
manufaturados é chave nesse processo”, afirmou.
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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. 
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