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Exportações gaúchas caem em agosto
As exportações do Rio Grande do Sul caíram em agosto, na comparação
com o mesmo mês do ano passado. A análise desagregada mostra que
a indústria de transformação interrompeu uma sequência de nove altas
consecutivas nessa base de comparação, ao recuar 2,6% (total de US$
1,13 bilhão). Já as vendas externas totais somaram US$ 1,74 bilhão, o que
representa queda de 0,6% em relação ao mesmo período.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Luxemburgo quer ampliar relações comerciais com o
Rio Grande do Sul
Em sua primeira visita ao Brasil como embaixador de Luxemburgo, Carlo
Krieger, que tomou posse no último dia 1º de setembro, esteve na sede da
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), nesta segunda-feira, em encontro com o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.
O objetivo da visita foi conhecer um pouco mais sobre a economia do Rio
Grande do Sul e iniciar uma aproximação com indústrias gaúchas.

Foto: Dudu Leal

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Cônsul dos EUA em Porto Alegre diz que novas
oportunidades de negócios serão criadas com o RS
A cônsul dos Estados Unidos em Porto Alegre, Julia Harlan, afirma que
com a abertura do consulado americano na capital gaúcha, ocorrida em
junho, novas oportunidades se abrirão para aumentar a relação comercial
entre o país e o Rio Grande do Sul. A cônsul esteve, nesta segunda-feira
(11), na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), quando foi
recebida pelo presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

Foto: Dudu Leal

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Empresas gaúchas são orientadas em processos
de importação e exportação
A partir de 2014, ano da implantação do Portal Único, programa desenvolvido em conjunto pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços (MDIC) e pelo Ministério da Fazenda, até a última etapa, a ser
concluída em 2018, as empresas brasileiras deverão obter uma redução de
40% nos prazos médios de liberação das suas exportações e importações. A
expectativa foi revelada durante o 48º Seminário de Operações de Comércio
Exterior, realizado nesta quarta-feira (13), na FIERGS.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Federações das Indústrias do Sul debatem propostas
para enfrentar problemas comuns ao setor
O 3º Fórum de Comércio Exterior do Sul: o desafio da competitividade,
promovido pela revista Amanhã, reuniu líderes empresariais na sede da
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), nesta terça-feira
(12). O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, participou da abertura
do evento. "A área econômica, que somos nós, decidiu não esperar mais e
começar a fazer o Brasil andar aos poucos dentro do que é possível realizar.
Esses passos têm aumentado o nível de emprego nos últimos dois a três
meses e promovido a revisão do crescimento do PIB pelo Banco Central”,
declarou Petry. O vice-governador do Estado, José Paulo Cairoli, também
esteve na abertura.
Foto: Dudu Leal

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS lidera missão à Feira de Anuga em outubro
Noventa representantes brasileiros – 30 deles do Rio Grande do Sul,
estarão na Feira de Anuga 2017 entre os dias 7 e 11 de outubro. Realizada
na cidade de Colônia, na Alemanha, esse é o maior evento do setor de
alimentação do mundo, com a apresentação de tendências e inovações.
Ao reunir expositores e visitantes de diversos países, oportuniza contatos e
o desenvolvimento de parcerias de negócios. Esta edição terá como tema
“Saboreie o futuro”.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Seminário na FIERGS tem
como tema segurança digital
O crescimento do volume de dados na rede, o grande número de dispositivos
conectados e a inclusão de novas tecnologias podem, muitas vezes, representar
ameaça à segurança das empresas. Por essa razão, a Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul (FIERGS) reúne especialistas para um debate sobre o tema e as
soluções que movimentam o mercado, e que se tornarão uma plataforma para o
aumento da eficiência das organizações. Será durante o XI Seminário de Telecomunicações: A Transformação Digital – Segurança e Tecnologia, que ocorre em 28
de setembro, às 13h30min, no Plenário Mercosul da entidade, em Porto Alegre.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Inscrições para o Rota Global
são prorrogadas até o dia 30
O programa Rota Global teve o prazo de inscrições prorrogado até o dia 30
de setembro. Iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria
com a União Industrial Argentina (UIA) e o Parque Tecnológico de Extremadura
(Fundecyt-PCTEX), da Espanha, e apoio do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o programa oferece consultoria gratuita para empresas
consolidarem ou começarem a atuar no comércio internacional. Negócios de todos
os portes e setores podem se inscrever no site http://www.portaldaindustria.
com.br/rotaglobal/ para participar da primeira fase, que consiste em um questionário online de avaliação da maturidade de internacionalização da empresa.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fundação dos Bancos Sociais e Sesi-RS
são destaque no Top Cidadania
A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS)
e o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) recebem dia 27 de setembro, às 20h, no Grêmio Náutico
União, em Porto Alegre, o Prêmio Top Cidadania, na categoria Organizaões. O Banco de Alimentos
ganha pelo projeto Primeiros Passos, e a Fundação, terá além do Top Cidadania, o inédito Prêmio
Mérito, por ter sido agraciada cinco vezes consecutivas. Já o Sesi-RS recebe por dois projetos: A
arte como promoção da saúde e cidadania do Sesi Santa Rosa e pela Escola Sesi de Ensino Médio.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Oportunidades de carreira apresentadas no Mundo Senai

Foto: Dudu Leal

Hoje é o último dia a 9ª edição do Mundo Senai, que está sendo realizada
em 47 unidades do Senai. A iniciativa tem por objetivo abrir as portas da
instituição para que a comunidade possa conhecer mais sobre educação
profissional, inovação e tecnologia industrial. No Instituto Senai de Inovação
em Soluções Integradas em Metalmecânica o movimento começou cedo.
Com expectativa de alcançar mil visitantes, a unidade conta com atrações
extras como a Seletiva estadual da Olimpíada do Conhecimento e o Inova
Senai e Projetos Integradores. 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 industriais. A programação inclui palestras, minicursos, workshops e oficinas durante os dois dias.
A participação é gratuita. A expectativa do Senai-RS é superar os 22 mil
visitantes que estiveram nas unidades da instituição na 8ª edição, em 2016.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Sesi-RS é movedor da Semana Move
O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) será um dos movedores da Semana Move que será realizada
de 23 a 30 de setembro, em todo o mundo. A Semana Latino-Americana de Esporte e Atividade Física
– Semana Move – é uma ação realizada por organizações, escolas, clubes, ou pessoas motivadas para
oferecer atividades de acesso livre para sua comunidade, com objetivo de conscientizar a população
sobre a importância de praticar atividade física regularmente. A programação será realizada de 23 a
30 de setembro. Entre as atividades, o Sesi-RS promoverá ações que instiguem as pessoas a sair do
sedentariasmo, incluindo desde aulas de ginástica até caminhadas e gincanas.

Crescendo com Arte traz espetáculos na Semana da Criança
O Sesi Crescendo com Arte terá programação especial em outubro, mês
da criança, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. Serão quatro espetáculos
às 10h e 15h: Tiquequê (2) Alice no País da Filosofia (3), O mágico de Oz
(4) e Doralice, a menina descalça (5). O objetivo do programa é despertar
a sensibilidade das crianças para a música, teatro e dança, pensando na
formação de plateias.

Foto: Nara Maia

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Educação Executiva aborda Liderança,
Engajamento e Crescimento
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 internacional, 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.

Mais de 7 mil crianças participam do
Sesi Com Ciência em Montenegro

Foto: Dudu Leal

Montenegro recebeu de 12 a 14 de setembro o Sesi Com Ciência, com
o Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUC/RS, na Escola Sesi de
Ensino Médio da cidade. No total, 7.696 crianças participaram do evento. 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. O Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul foi montado no ginásio esportivo da
Escola. O público pode se divertir nos 75 experimentos nas áreas de física,
química, biologia e matemática, além de um minicinema 3D, com 50 lugares,
em um Planetário Inflável e no Centro Cultural do Sesi.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGE N DA

RS-MENDOZA
Integração Produtiva Rio Grande do Sul-Mendoza é o evento que ocorre nesta segunda-feira, 18 de setembro, na FIERGS, das 14h às 18h. A delegação
argentina que virá ao Estado contará com 28 participantes, entre autoridades políticas e empresários. A promoção é da FIERGS, por meio do Centro
Internacional de Negócios (CIN-RS), e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia do governo do Estado, juntamente com
o Consulado Geral da República Argentina em Porto Alegre e do governo da Província de Mendoza. Haverá reuniões setoriais de energias renováveis,
fitossanitária, fruta industrializada, metalmecânica, olivicultura, software e turismo. Informações: (51) 3347-8675 ou cin@fiergs.org.br.

FEIRA MEDICA
As inscrições para a Feira Medica, a número 1 entre os eventos mundiais de medicina, foram prorrogadas até 20 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, realizada anualmente em Düsseldorf, na
Alemanha, 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.

ALIMENTOS E BEBIDAS
A FIERGS recebe, até 29 de setembro, inscrições para o Encontro de Negócios Alimentos e Bebidas, cujo objetivo é o de promover as exportações de
empresas gaúchas, que terão a oportunidade de se reunirem com importadores da Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Honduras, Paraguai, Portugal e
Uruguai; além de estimular a internacionalização. O evento ocorre em 23 de outubro, das 8h30min às 18h, na sede da entidade, na Av. Assis Brasil, 8787.
A realização é da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), juntamente com a Rede CIN e
CNI, em parceria da Apex-Brasil. Informações: (51) 3447-8675 ou www.cinrs.org.br ou cinbusiness@fiergs.org.br.
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