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IDI-RS começa a esboçar reação e cresce 1,4%

As mudanças provocadas pela
modernização trabalhista

Sindicato da Alimentação completa 75 anos 
e homenageia ex-presidentes e associados

Seminário de Telecomunicações 
aborda alternativas para aumentar 
a eficiência das organizações

Oportunidades de carreira para jovens

Sesi Com Ciência estará em 
Montenegro na próxima semana

FIERGS defende manutenção da 
alíquota do Reintegra em 3% para 2018

FIERGS vê como acertada redução de 1 p.p
na taxa de juros definida pelo Copom

48º Seminário de Operações 
de Comércio Exterior ocorre
na próxima quarta-feira

Educação Executiva aborda Liderança, 
Engajamento e Crescimento

Instituto Senai de Inovação em Soluções 
em Metalmecânica agora é Embrapii
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AGENDA

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
A Rota Global, que oferecerá consultoria gratuita para empresas consolidarem ou começarem a atuar no comércio internacional, está com inscrições abertas 
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. 

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.

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.

Nas comemorações dos 75 anos do Sindicato da Indústria da Alimen-
tação do RS, o presidente da FIERGS Gilberto Porcello Petry destacou a 
importância do Sindicato como polo agroindustrial e cumprimentou seus 
dirigentes e associados pela representatividade na economia gaúcha. 
Lembrou os 80 anos da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e o 
papel da atual gestão em ser porta-voz de quem produz desenvolvimento: 
“Precisamos trabalhar na valorização do industrial que um dia arriscou seu 
patrimônio para abrir uma fábrica.” E  fez um registro especial ao empresário 
Marcos Oderich, coordenador do Conagro e criador da Aslore, Associa-
ção de Logística Reversa e diretor da Oderich - Indústria Centenária - ao 
considerar “missão nada fácil para uma empresa chegar aos 100 anos no 
mundo, muito menos no Brasil e ainda mais no Rio Grande do Sul.”

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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.

Entre os convidados confirmados estão o secretário de Política de Informática do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação e coordenador do Comitê Gestor da Internet 
no Brasil, Maximiliano Martinhão.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3347-8705 ou pelo email coinfra@
fiergs.org.br. Inscrições: https://telecomunicacoes.eventize.com.br/index.php?pagina=1

Nos dias 14 e 15 de setembro, 
o Senai promove a 9ª edição do 
Mundo Senai. A iniciativa tem 
por objetivo abrir as portas da 
instituição para que a comuni-
dade possa conhecer mais sobre 
educação profissional, inovação e 
tecnologia industrial. São diversas 
oportunidades de interação e um 
ambiente ideal para o contato com 
o conhecimento, onde é possível 

aprender mais sobre profissões e 
decidir com mais segurança qual 
carreira profissional se deseja se-
guir. Serão 47 unidades do Senai-

-RS em todo o Rio Grande do Sul 
que promoverão gratuitamente 
palestras, minicursos, workshops 
e oficinas durante os dois dias. A 

iniciativa visa também demonstrar 
a qualidade da infraestrutura e do 
corpo docente do Senai, além de 
despertar o interesse dos visitantes 
para as diversas profissões indus-
triais. A participação é gratuita e 
a programação está disponível no 
site www.mundosenai.com.br/
eventos/mundosenai.

 
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Terceirização, jornada de trabalho e a valorização do negociado sobre 
o legislado foram alguns dos temas em debate, nesta terça-feira (5), no 
Teatro do Sesi, no evento “Reforma Trabalhista – O que muda?”, realizado 
pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) com apoio 
do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa). Cer-
ca de mil participantes ouviram juiz, desembargadores, advogados e 
empresários sobre a aprovação da Lei 13.467/2017, que entra em vigor 
em novembro. “Na visão da FIERGS, a modernização trabalhista se impôs 
diante da evolução da sociedade brasileira e do mundo. Cabe, agora, 
aprofundarmos as mudanças para que a sua aplicação se efetive em todas 
as dimensões. Ou seja: cumpre promover o equilíbrio entre a necessária 
e urgente geração de empregos formais no Brasil e as garantias objetivas 
dos empregados”, afirmou o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
em seu discurso de abertura.
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O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), que apura mensalmente a 
atividade do setor no Estado, e é divulgado pela Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), voltou a crescer em julho, na comparação com o 
mês anterior: 1,4%, na série com ajuste sazonal. O resultado foi determinado 
pelas compras industriais que cresceram 6,3%. Com isso, o índice começa a 
esboçar reação, após meses de estabilidade. “A tendência é relativamente 
animadora. A economia brasileira dá indícios de evolução com a inflação e os 

juros declinantes, o emprego e as exportações industriais em alta e os bons 
resultados na agropecuária”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry. Na sua opinião, “os resultados confirmam a perspectiva da volta do setor 
ao campo positivo, processo que deve ser longo e gradual. A estabilidade 
política e as reformas estruturais, porém, são a sua base de sustentação".

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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 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 na próxima quarta-feira, 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.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), integrante do Sistema FIERGS, promove 
nos dias 25 e 26 de setembro o curso de Educação Executiva Liderança, 
Engajamento e Crescimento, em parceria com a Insper no Instituto Ling 
(rua João Caetano, 440), em Porto Alegre. O objetivo do curso é capacitar 
lideranças em técnicas de coaching e educação emocional e desenvolver 
habilidades para construir a base de uma equipe produtiva e de alto 
desempenho. O curso é destinado a lideranças, gestores e executivos. O 
especialista em comportamento humano, escritor e palestrante internacio-
nal, Gabriel Carneiro Costa, juntamente com a mestre em Administração e 
docente da Insper, Azizeh Otilia Emleh e do empresário Alexandre Figueiró, 
serão os facilitadores. Informações e inscrições: (51) 3347-8684.

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) 
anunciou na última quarta-feira o Instituto Senai de Inovação em Soluções 
em Metalmecânica, de São Leopoldo, como nova instituição parceira. Em 
coletiva dos ministros de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab, e de Educação, Mendonça Filho, em Brasília, foi anunciado 
outros quatro institutos Senai de inovação credenciados: Institutos Senai 
de Inovação em Metalurgia e Ligas Especiais (MG), Eletroquímica Industrial 
(PR), Sistemas Embarcados (SC) e Biomassa (MS). Agora, 11 dos 21 Institutos 
de Inovação em funcionamento podem operar recursos da Embrapii. O 
Senai-RS passa a contar com dois agentes Embrapii: o Instituto Senai de 
Inovação em Soluções em Metalmecânica e em Engenharia de Polímeros.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Governo Federal decidiu manter em 2% até dezembro de 2018 a alíquota do Reintegra, programa 
que ressarce os exportadores de parte do resíduo tributário federal na cadeia de produção de bens 
exportados. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) entende que este percentual 
deve ser fixado em 3% para o ano que vem conforme estabelecia o decreto 8.415, de 27/5/2015. O 
Reintegra, de acordo com a FIERGS, não é renúncia fiscal e muito menos subsídio, mas apenas devolução 
de tributos pagos antecipadamente ao longo da cadeia produtiva. A redução do crédito é desestímulo 
às exportações, além de impactar significativamente na competitividade do produto brasileiro.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

“Entendemos que a decisão do Copom de manter o ritmo de queda da 
Taxa Selic foi acertada, uma vez que o cenário macroeconômico viabiliza o 
corte nos juros sem que se gere um aumento das pressões inflacionárias”, 
diz o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
Gilberto Porcello Petry, ao avaliar a decisão do Comitê de Política Mone-
tária (Copom) de reduzir a taxa Selic em1 p.p, para 8,25%, nesta quarta-
-feira (6). Petry, no entanto, destaca que para esse processo continuar de 
maneira sustentada, é muito importante que se efetuem os ajustes fiscais 
necessários, como a Reforma da Previdência, alterando assim a dinâmica 
explosiva da dívida pública.

Segundo o presidente da FIERGS, o balanço de riscos inflacionários 
ainda se mostra favorável à trajetória de redução na taxa de juros. Toda-
via, a dificuldade na execução do ajuste fiscal deve ser vista com cautela.

Montenegro recebe de 12 a 14 de setembro Sesi Com Ciência que leva o Museu 
Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUC/RS a Escola Sesi de Ensino Médio de 
Montenegro (rua Campos Neto, 455). “O conhecimento é o bem maior que um 
cidadão pode adquirir. E o Sesi-RS está levando a ciência e a cultura ao trabalhador 
da indústria e seus dependentes”, destaca o superintendente do Sesi-RS, Juliano 
Colombo.  A intenção é promover a popularização da ciência e da tecnologia nas 
escolas e comunidade e instigar as crianças a construir um novo entendimento 
do aprender.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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