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Presidente da FIERGS destaca vantagens da modernização
trabalhista em palestra na Assembleia Legislativa

Expoagas 2017 encerra com R$ 482 milhões em negócios

Secretário Carlos Búrigo apresenta iniciativas do 
governo gaúcho para modernização do Estado

Evento na FIERGS discute a 
Legislação Trabalhista

Confiança do industrial volta a crescer no RS

Empresários alemães reforçam 
interesse em relação ao RS

Escola Sesi de Ensino Médio 
de Pelotas recebe prêmios 
em feira nacional

Dia da Construção Social registra 28,8 mil atendimentos

Especialistas debatem como desenvolver o potencial humano

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

AGENDA

SALÃO DO EMPREENDEDOR
Os visitantes da 40ª Expointer terão atração diferenciada para conhecer e explorar durante os nove dias do evento. É o Salão do Empreendedor, iniciativa 
da Farsul, do Senar-RS e do Sebrae/RS, através do Programa Juntos para Competir que, nesta edição, conta com a parceria do Senai-RS, da Fecomércio/
Senac-RS e apoio da Embrapa. A Expointer ocorre entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, Esteio. O Instituto 
Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas terá um espaço para divulgação de serviços tecnológicos, no Salão, além de realizar palestras.

PORTAL ÚNICO
Será em 28 de agosto o workshop Portal Único de Comércio Exterior e os Novos Processos de Exportação e Importação, na FIERGS. O objetivo é apre-
sentar o Programa Portal Único de Comércio Exterior da Receita Federal do Brasil, bem como os novos processos de exportação e importação, com 
destaque para Declaração Única de Exportação. Informações: (51) 3347-8790 ou concex@fiergs.org.br. 

AGENDA DE CAPACITAÇÃO
A Agenda de Capacitação da FIERGS para o segundo semestre prevê atividades entre agosto e outubro, na Federação das Indústrias do Rio Grande do 
Sul. Ainda este mês, no dia 29, ocorre Oficina de Inteligência Comercial (9h às 17h). Em 5 de setembro será a vez de Como se Preparar para Missões e 
Feiras Empresariais?, das 9h às 18h; e, em 21/9, Prospecção e Acesso a Mercados Internacionais (9h às 18h). Por fim, em outubro, mais dois treinamen-
tos: Logística Internacional, dia 10 (9h às 18h); seguido de Oficina de Formação do Preço de Exportação e Análise da Competitividade em Mercados 
Externos (9h às 18h), em 24/10. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br. Inscrições: www.cinrs.org.br. 

FEIRA MEDICA
Realizada anualmente em Düsseldorf, na Alemanha, a Feira Medica é a número 1 entre os eventos mundiais de medicina. Até 12 de setembro, a 
FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), recebe inscrições para o evento, que ocorre de 13 a 16 de novembro. Na feira estarão 
em exposição eletromedicina e tecnologia médica, diagnósticos, fisioterapia e tecnologia ortopédica, materiais descartáveis, commodities e bens de 
consumo, mesas de cirurgia e mobiliário médico, tecnologia da informação e comunicação, equipamentos de laboratório, serviços médicos e publica-
ções. Informações: (51) 3347-8675, cinbusiness@fiergs.org.br ou www.cinrs.org.br.

COMÉRCIO EXTERIOR
O 48º Seminário de Operações de Comércio Exterior ocorre em 13 de setembro, às 8h30min, no Salão de Convenções FIERGS. O objetivo é promover 
a aproximação dos exportadores e importadores gaúchos com técnicos do da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços. A promoção é da FIERGS, em parceria com o Departamento de Operações de Comércio Exterior da Secex. Inscrições: http://
seminariodeoperacoes.eventize.com.br. Informações: concex@fiergs.org.br ou (51) 3347-8790.

ROTA GLOBAL
Estão abertas as inscrições para o Rota Global, que oferecerá consultoria gratuita para empresas consolidarem ou começarem a atuar no comércio in-
ternacional. 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 Confederação 
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. 

FEIRA DE HAVANA
Alimentos e bebidas, Químicos e farmacêutico (cosméticos), Têxteis/Moda, Máquinas e equipamentos, Construção civil, Autopeças, Tecnologia e serviços 
e Matérias-primas em geral são alguns dos principais setores em exposição na 35ª Feira Internacional de Havana (Fihav), que ocorre de 29 de outubro 
a 4 de novembro, em Cuba. Interessados em participar da missão prospectiva, realizada pela FIERGS e Apex-Brasil, poderão se inscrever até o dia 15 de 
setembro pelo site http://mundosphinx.com.br/app/cni_v2/index.php?acao=mp_fihav_17. Informações junto ao Centro Internacional de Negócios 
(CIN-RS) da FIERGS: (51) 3347-8675, cinbusiness@fiergs.org.br ou www.cinrs.org.br. Em 2016, 4,5 mil expositores de 60 países participaram do evento.

A estabilização no cenário político brasileiro, com o abrandamento da 
crise deflagrada em maio, fez voltar a crescer o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI-RS), divulgado pela Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), nesta segunda-feira (21). O ICEI-RS subiu 
um ponto em agosto, na comparação com julho, atingindo 54,2. O índice 
varia de 0 a 100 pontos. Os valores acima de 50 indicam confiança. “Há 
uma compreensão dos empresários sobre a importância da estabilidade 
política para o avanço das reformas, do ajuste fiscal e para retomada 
da economia”, observa o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
ao lembrar que a queda nos juros, a grande safra agrícola, a geração de 
empregos e o aumento das exportações industriais já são sinais positivos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Stefan Traumann, destacou 
nesta quarta-feira (23), durante visita à FIERGS, a certeza de que o 35º Encon-
tro Brasil-Alemanha, que ocorre na sede da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul, em novembro, será um sucesso. Comitivas do país europeu 
já confirmaram presença no evento, entre os dias 12 e 14 daquele mês, que 
deverá receber aproximadamente 2 mil empresários. Ele foi recepcionado 
pelo industrial André Meyer da Silva, que representou o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Escola Sesi de Ensino Médio de Pelotas teve mais dois trabalhos 
destacados em feiras de trabalhos de iniciação científica. Delas para Elas 
e Polímeros de Caseína receberam prêmios e credenciais para participar 
de feiras e eventos internacionais, durante a Feira Mineira de Iniciação 
Científica (Femic), realizada pela Associação Mineira de Pesquisa e Iniciação 
Científica (Ampic) e pelo Núcleo de Educação e Pesquisa em Educação, Meio 
Ambiente e Saúde (Nemas) da Faculdade de Educação da Universidade do 
Estado de Minas Gerais (FaE-UEMG), em parceria com a Prefeitura Municipal 
de Mateus Leme, de 16 a 18 de agosto, na cidade de Mateus Leme (MG).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A 11ª edição do Dia da Construção Social, uma iniciativa da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), realizada pelo Sesi em conjunto 
com sindicatos das indústria da construção, registrou no último sábado 
28,8 mil atendimentos. O Sinduscon-RS, juntamente com o de Pelotas e 
Noroeste do Estado, foram parceiros com as atividades em Santa Rosa 
(Centro de Atividades do Sesi), Pelotas (Centro de Atividades do Sesi), 
Santa Cruz do Sul (Centro Esportivo do Sesi), e em Capão da Canoa (ginásio 
municipal). O total de público nas quatro cidades foi de 4,7 mil pessoas.

    O Dia Nacional da Construção Social é uma ação de responsabilidade 
social e busca beneficiar os trabalhadores do setor e seus dependentes.  O 
tema deste ano “Minhas escolhas, meu País" contou com serviços gratui-
tos disponibilizados nas áreas de saúde (5,6 mil atendimentos), lazer (6,7 
mil), educação (4,4 mil) e cidadania (12,1 mil), com parceria de prefeituras, 
sindicatos de trabalhadores, instituições sociais, além do Senai.

O líder empreendedor não cresce sozinho, ele precisa engajar as pes-
soas na busca de resultados. Esse foi um dos temas debatidos durante 
o workshop Desenvolvimento do Potencial Humano, promovido pelo 
Instituto Euvaldo Lodi do Rio Grande do Sul (IEL-RS), realizado nesta 
quinta-feira (24), no Hotel Laghetto, em Porto Alegre. A ideia foi mostrar 
que o coaching é um processo sem fórmulas instantâneas de sucesso, 
precisa ser individualizado, para trazer resultados às empresas a partir do 
empoderamento das pessoas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fonte: FIERGS/UEE
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A modernização da Legislação Trabalhista brasileira com a aprovação da 
Lei 13.467 de 2017 será debatida no dia 5 de setembro, na Federação das In-
dústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), durante o evento Reforma Trabalhista 
– O que muda?. O objetivo é orientar as empresas e os sindicatos patronais 
sobre a nova legislação, que entra em vigor em novembro. A realização é da 
FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), com apoio 
do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Seminário de comércio exterior ocorre no dia 30
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) e o Banco do Brasil estão trabalhando em parceria pelo crescimento das vendas externas gaú-

chas e realizam, no próximo dia 30 de agosto, o seminário “Instrumentos para alavancar a competitividade no comércio exterior”. O evento será na sede da 
entidade, em Porto Alegre, das 9h às 11h30min. Inscrições gratuitas pelo site https://competitividadecomex.eventize.com.br. Outras informações pelo 
e-mail concex@fiergs.org.br ou telefone: (51) 3347-8790.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fo
to

: D
ud

u 
Le

al
Fo

to
: D

iv
ul

ga
çã

o 
FI

ER
G

S

O secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Estado, Carlos 
Búrigo, participou, na terça-feira, da Reunião de Diretorias FIERGS/CIERGS, 
conduzida pelo presidente Gilberto Porcello Petry. Búrigo apresentou o 

programa Modernização do Estado e seu Modelo de Governança e Gestão 2015-
2017, na qual explicou as providências que o governo tem tomado para superar 
as dificuldades e administrar o Rio Grande do Sul. Segundo ele, há a necessidade 
de manter a parceria com os industriais e as entidades empresariais no debate e 
busca de soluções para a grave situação econômica e financeira do RS. 

Búrigo apontou alguns planos elaborados pelo atual governo, considerados 
“serviços mais resolutivos para o cidadão”, como o Plano de Prevenção e Proteção 
contra Incêncdio (PPCI), cujo prazo para liberação de alvarás foi reduzido para 93 
dias. O secretário ressaltou também o sistema online de licenciamento ambiental, 
a sala de atendimento integrado e a Junta Digital RS.

Carlos Búrigo falou ainda da implantação do que chama de “instrumentos 
para o desenvolvimento”, como o programa RS Energias Renováveis, destinado 
ao setor elétrico e que trata do incentivo às fontes renováveis, bem como o Plano 
Energético do RS, que garante o abastecimento de energia, elegendo fontes que 
podem ser melhor exploradas. Por fim o secretário disse que entre os Estados, 
o Rio Grande do Sul é o que tem o pior resultado de Disponibilidade de Caixa, 
comprometendo 41,9% da Receita Corrente Líquida (RCL) em R$ 14,5 bilhões. Fo
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Consolidada como um centro de qualificação, networking e negócios 
para varejo, distribuidores e indústria, a 36ª Convenção Gaúcha de Super-
mercados – Expoagas 2017 terminou nesta quinta-feira (24), no Centro de 
Eventos FIERGS, em Porto Alegre, com números que refletem o momento do 
setor supermercadista nos últimos meses: o índice de visitantes cresceu 9%, 
chegando aos 48 mil acessos nos três dias. O presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, percorreu os estandes da feira, entre os quais das empresas 
Superpan (E) e Conservas Oderich (D). Com relação ao volume de transações 

entre expositores e visitantes, o valor negociado coloca como previsão no 
fechamento dos números um total de R$ 482 milhões. O dado representa um 
crescimento de 2,7% nos negócios fechados na feira, na comparação com a 
edição passada do evento. “É um dado que acompanha o crescimento das 
vendas do setor no ano, mostrando que a feira é realmente um espelho das 
movimentações do mercado”, observa o presidente da Associação Gaúcha de 
Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo. A feira de negócios congregou 
representantes de 6,9 mil empresas de diferentes segmentos da economia. 
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O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIER-
GS), Gilberto Porcello Petry, foi um dos palestrantes do Debate Nacional 
da Reforma Trabalhista, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 
O painel, realizado nesta sexta-feira (25), teve como tema "O Trabalho em 
Reforma: velhas formas de trabalho demandam a Reforma?". As novas 
regras sancionadas pelo governo Federal, em 13 de julho, entram em vigor 
em novembro. As alterações concentraram-se em três eixos: consolidação 
de direitos, segurança jurídica e geração de empregos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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mailto:unicom%40fiergs.org.br?subject=Contato%20com%20Unicom
http://www.fiergs.org.br
https://www.facebook.com/FIERGSeCIERGS/
https://twitter.com/FIERGS_CIERGS
https://www.youtube.com/tvfiergs
https://www.flickr.com/photos/fiergs_ciergs/albums
https://www.instagram.com/fiergs_ciergs/
https://medium.com/sistema-fiergs
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/confianca-do-industrial-volta-crescer-no-rs
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/empresarios-alemaes-reforcam-interesse-em-negocios-com-o-rs
http://www.sesirs.org.br/pt-br/noticia/escola-sesi-de-ensino-medio-de-pelotas-recebe-premios-em-feira-nacional
http://www.ielrs.org.br/pt-br/noticia/especialistas-debatem-como-desenvolver-o-potencial-humano
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/evento-na-fiergs-discute-legislacao-trabalhista
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/seminario-na-fiergs-incentiva-esforco-exportador
http://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/presidente-da-fiergs-destaca-vantagens-da-modernizacao-trabalhista-em-palestra-na-assembleia

