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Sondagem Industrial mostra
empresários com expectativa otimista
A Sondagem Industrial do RS em julho, divulgada nesta quarta-feira (30)
pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), mostra uma
expectativa mais otimista por parte dos empresários. “Contribuíram para
isso alguns resultados que apontam o aumento na produção industrial,
menor número de demissões, redução da ociosidade e estoques ajustados”,
afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Encontro Econômico aprova encaminhamento para
Acordo de Livre Comércio Mercosul-Japão

Foto: Divulgação Fiep

A indústria brasileira está empenhada em concluir a negociação e
a implementação da agenda de diferentes acordos em discussão entre
Brasil e Japão. A importância de se estreitar os laços econômicos entre
os parceiros é tema dos debates da 20a Reunião Conjunta do Comitê de
Cooperação Econômica Brasil-Japão, em Curitiba, nesta segunda e terça-feira (28 e 29 de agosto), realizada em parceria entre a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e a entidade empresarial japonesa Keidanren,
com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). O
presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS),
Gilberto Porcello Petry, participa do evento. Durante o painel Comércio e
Investimentos ficou acordado que ambos os países irão realizar esforços
para acelerar a viabilidade de um acordo Mercosul-Japão.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Expointer 2017 deve movimentar mais de R$ 1,9 bilhão

Foto: Dudu Leal

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry, participou da 40ª edição da Expointer nesta
quinta-feira (31). A feira agropecuária, no Parque de Exposições Assis Brasil, em
Esteio, termina neste domingo com expectativa de negócios encaminhados
similar ao resultado alcançado no ano passado, com R$ 1,92 bilhão. A agenda
do presidente da FIERGS incluiu o Sindicato das Indústrias de Máquinas e
Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), no qual foi recebido
pelo presidente do sindicato, Cláudio Bier (foto). Uma comemoração realizada
na quarta-feira (30), na Expointer, marcou os 40 anos do Simers.
Petry também se reuniu com o presidente da Federação da Agricultura
do RS (Farsul), Carlos Sperotto, e visitou o Salão do Empreendedor com
conceito “do campo à mesa”. O espaço é uma iniciativa da Farsul, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) e do Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae/RS), por meio do
Programa Juntos para Competir que, nesta edição, conta com a parceria
do Senai-RS e Senac-RS.

BNDES explica na FIERGS credenciamento de produtos

Foto: Dudu Leal

Diante das reiteradas críticas da FIERGS à burocracia existente para o
registro de produtos no BNDES, o chefe do Departamento de Credenciamento de Fornecedores do Banco, Sandro Alves Lima, esteve reunido na
sede da entidade, na última quinta-feira, explicando as possibilidades que
estão sendo estudadas tanto na simplificação de procedimentos quanto no
treinamento às indústrias interessadas. O presidente da Federação, Gilberto
Porcello Petry, que coordenou a reunião com a presença de representantes dos segmentos mais atingidos pelos problemas nessa área, anunciou
que será realizado um programa de treinamento regionalizado, nos polos
industriais do Rio Grande do Sul, criando ainda um canal de interlocução
com o Decred/BNDES para esclarecimentos pontuais e encaminhamento
de sugestões. Uma das alternativas apontadas pelos técnicos do Banco é
o credenciamento de "famílias de produtos" elegíveis para vendas financiadas pelo Banco. Também participou da reunião a gerente do Decred/
BNDES, Martha de Carvalho Madeira.

Reforma Trabalhista é tema de
debate na próxima terça-feira
Será na próxima terça-feira, 5 de setembro, o evento“Reforma Trabalhista – O que muda?”.
Realizado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) e com apoio do Sindicato dos Hospitais e Clínicas
de Porto Alegre (Sindihospa), tem como objetivo debater a modernização na Legislação
Trabalhista brasileira com a aprovação da Lei 13.467 de 2017, orientando as empresas e os
sindicatos patronais sobre a nova legislação, que entra em vigor em novembro.
A programação, no Teatro do Sesi, prevê três painéis, um debate e uma palestra com
advogados, empresários, desembargadores e um juiz do Tribunal Regional do Trabalho. Entre
os temas em pauta estarão a Terceirização, Negociado e Legislado e Jornada de Trabalho.
Informações: contrab@fiergs.org.br, (51) 3347-8632 ou 3347-8856.

Inscrições para o 48º Seminário de
Operações de Comércio Exterior
Para atualizar as empresas gaúchas sobre os procedimentos e processos nas operações
de importação e exportação, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS)
é parceira do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no 48º Seminário de
Operações de Comércio Exterior. O evento será realizado em 13 de setembro, na sede da
FIERGS, a partir das 8h30min. Além de palestras, os participantes poderão fazer o Despacho
Executivo, com atendimento de casos específicos de operações de Controle Administrativo
no Comércio Exterior, Licenças de Importação, Similaridade/Material Usado e Drawback
com técnicos da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do ministério.
Informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3347-8790 ou no email concex@
fiergs.org.br. Inscrições: http://seminariodeoperacoes.eventize.com.br.

Acesso facilitado a financiamentos impulsiona
empresas para o mercado internacional
Com o objetivo de apresentar ferramentas que permitam o aumento
da competitividade brasileira no mercado internacional, a Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) realizou, nesta quarta-feira (30),
o Seminário Instrumentos para Alavancar a Competitividade no Comércio
Exterior. Apesar de ser o nono maior PIB mundial, o Brasil fica atrás quando
se trata da participação no ranking dos principais países importadores e
exportadores, com apenas 1% no volume total comercializado por todas
as nações do mundo.

Foto: Dudu Leal

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Portal Único simplifica processos de exportação e importação
Representantes de empresas exportadoras e importadoras e profissionais aduaneiros e de comércio exterior participaram, nesta segunda-feira (28), na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS),
do workshop Portal Único de Comércio Exterior e Novos Processos de
Exportação e Importação. O gerente do Portal Único e auditor fiscal da
Receita Federal, Frederico Froés Fontes, foi o palestrante do evento, que
teve como objetivo apresentar o programa e seus novos processos, com
destaque para a Declaração Única de Exportação.

Foto: Dudu Leal

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Senai-RS e Sesi-RS presentes na Expointer

Foto: Dudu Leal

O Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial do RS, por meio Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, realizou nesta quinta-feira a palestra Agregação de valor em alimentos através da embalagem:
tendências e oportunidades durante a Expointer, em Esteio. O evento
ocorreu no espaço Salão do Empreendedor, do Sebrae-RS, uma iniciativa
da Farsul, do Senar-RS, com parceria do Senai-RS e Senac-RS, e abordou
as cinco principais tendências no segmento: conveniência e simplicidade,
estética e identidade, qualidade e novas tecnologias, sustentabilidade e
ética, e segurança e assuntos regulatórios.
O Senai-RS e o Sesi-RS também estão presentes na feira, por meio da
Van Wi-fi, com divulgação dos cursos das duas instituições e fornecimento
de internet gratuita, mediante um breve cadastro. Os visitantes também
podem conhecer as tecnologias de simuladores, óculos 3D e realidade
aumentada utilizados nos cursos do Senai, aproximando os alunos do
ambiente industrial real – aliando teoria e prática.
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AGENDA DE CAPACITAÇÃO
A Agenda de Capacitação da FIERGS para o segundo semestre prevê atividades entre setembro e outubro, na Federação das Indústrias do Rio Grande do
Sul. Em 5 de setembro ocorre a oficina “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 treinamentos: 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 publicações. Informações:
(51) 3347-8675, cinbusiness@fiergs.org.br ou www.cinrs.org.br.

ROTA GLOBAL
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 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.

SEMINÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES
O XI Seminário de Telecomunicações: A Transformação Digital – Segurança e Tecnologia, ocorre em 28 de setembro, no Plenário Mercosul da Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul, a partir das 13h30min. O evento promove um debate sobre as soluções que movimentam o mercado e que se tornarão
uma plataforma para o aumento da eficiência das organizações. Informações: (51) 3347-8705 ou coinfra@fiergs.org.br.

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.

SALÃO DO CHOCOLATE
A FIERGS realiza uma missão comercial à Feira Salon Du Chocolat 2017, entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro em Paris, França. Iniciada há 22 anos,
conta com cerca de 500 expositores de chocolates, pastelaria, confeitaria e produtos de cacau. Os integrantes da missão contarão, durante todo o período
do evento, com intérpretes, acompanhamento técnico, visitas guiadas e técnicas, encontros bilaterais com importadores e centros de tecnologia, além de
conhecerem de perto as principais tendências de mercado e poderem prospectar oportunidades de negócios. Trata-se de um dos mais importantes eventos
do setor do chocolate Premium, colocando em voga o produto diferenciado pela qualidade e, sobretudo, a origem. Informações no Centro Internacional de
Negócios (CIN-RS) da FEIRGS: (51) 3347-8675 ou cinbusiness@fiergs.org.br. Inscrições até o dia 15 de setembro pelo link http://mundosphinx.com.br/
app/cni_v2/index.php?acao=mc_salon_du_chocolat_17.
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