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Rio Grande do Sul e Mendoza definem ações  
para acordos de cooperação

Federação das Indústrias do Rio Grande do 
Sul lidera missão à Feira Anuga

Cônsul da Alemanha e presidente da FIERGS 
trocam informações sobre o EEBA

Seminário na próxima 
quinta-feira debate 
segurança digital corporativa

Inscrições para o Rota Global
terminam no dia 30

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

AGENDA

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 dez 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.

REUNIÃO REGIONAL
A FIERGS, por meio da vice-presidência Regional e da vice-presidência de Relações Institucionais, realiza a Reunião Regional, em Santa Cruz do Sul, no dia 
5 de outubro, a partir das 17h. A primeira parte do encontro será realizada na sala de reuniões do Sinditabaco, na Rua Galvão Costa, 415, quando será 
apresentada a palestra A Crise Acabou. E Agora? Cenários Prospectivos para a Economia. Na sequência, a partir das 18h, haverá uma reunião de trabalho 
com os presidentes das entidades empresariais da região, quando serão apresentadas as demandas locais. A partir das 19h, o evento prossegue na Casa 
do Sinditabaco, no Parque da Oktoberfest. Informações: (51) 3347-8680.

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 na quarta-feira (27), 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

O Spin Weld – Soldagem 360° foi o vencedor do Inova Senai e Projetos 
Integradores realizado durante o Mundo Senai, na última semana. O proje-
to, dos alunos Cândido de Jesus de Abreu, Guilherme Floriano, Janderson 
Moraes e Giuseppe Varriale, do Instituto Senai de Inovação em Soluções 
Integradas em Metalmecânica, é um dispositivo de soldagem MIG/MAG 
interna. O projeto reduz o consumo de energia e agiliza a execução da 
solda, tornando-a mais uniforme e eficaz do que a manual.  O Spin Weld 
concorreu com outros 11 projetos que estavam na mostra no Instituto, em 
São Leopoldo, além de outros quatro, no Instituto Senai de Tecnologia em 
Mecatrônica, em Caxias do Sul. 

.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Rio Grande do Sul e a província de Mendoza, na Argentina, formaliza-
ram nesta segunda-feira (18) a criação de uma comissão permanente para 
definir ações que facilitem acordos de integração econômica e comercial 
entre os dois estados. Uma comitiva de empresários argentinos e do governo 
de Mendoza se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, na sede da entidade, 
juntamente com industriais gaúchos e representantes do governo do RS. 
“A FIERGS colabora para que ocorram avanços entre Brasil e Argentina, os 
países mais importantes da América do Sul. Este foi o terceiro encontro entre 
os dois estados. Esta comissão que se cria precisa trabalhar para a formali-
zação de acordos complementares e viabilização de negócios”, disse Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Realizada na cidade de Colônia, na Alemanha, a Feira Anuga é o 
maior evento do setor de alimentação do mundo, com a apresentação 
de tendências e inovações. Este ano, com o tema “Saboreie o futuro”, 
o evento recebe, entre 7 e 11 de outubro, uma missão articulada 
pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) com 47 
empresas, sendo 13 gaúchas. No projeto de 2017, haverá um estande 
coletivo integrado dentro do pavilhão brasileiro. Neste espaço, 10 
empresas, previamente selecionadas entre os 13 estados participantes 
da missão, terão a oportunidade de expor seus produtos de forma 
compartilhada.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Stefan Traumann, esteve 
com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
Gilberto Porcello Petry, nesta segunda-feira. O 35º Encontro Econômico 
Brasil-Alemanha (EEBA), que ocorre de 12 a 14 de novembro de 2017, na 
sede da instituição, foi um dos temas tratados. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O crescimento do volume de dados na rede, o grande número de dispo-
sitivos 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

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 Ex-
terior 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 ques-
tionário online de avaliação da maturidade de internacionalização da empresa.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fundação dos Bancos Sociais e Sesi-RS 
são destaques no Top Cidadania 

Automação, nova matéria-prima e maior produtividade se 
destacam em mostra de trabalhos do Senai
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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.

Pelotas recebe de 26 a 28 de setembro Sesi Com Ciência que leva o Mu-
seu Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUC/RS ao Centro de Atividades 
do Sesi (rua Bento Gonçalves, 4823). “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

Educação Executiva aborda Liderança, 
Engajamento e Crescimento

Pelotas recebe Sesi Com Ciência 
na próxima semana
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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.

 Semana Move incentiva atividade física

Crescendo com Arte traz espetáculos para as crianças 

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. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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