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Exportações da indústria gaúcha fecham
quatro anos consecutivos de perdas no trimestre

Delegação do País inicia ambientação em Abu Dhabi

Rio Grande do Sul e Misiones trabalham 
por projetos em comum

Debate sobre eSocial ocorre 
na próxima terça-feira

Presidente da FIERGS encontra líderes 
políticos e empresariais em Anuga
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Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

AGENDA

REUNIÃO INTERIORIZAÇÃO
A 1ª Reunião de Interiorização do Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi) da gestão 2017-2020 da FIERGS será realizada em 23 de outubro, às 
14h, no auditório do Simecs, em Caxias do Sul. O tema será Debate: Prioridades e Oportunidades para Pequenas e Médias Indústrias. Na ocasião, serão 
tratados de assuntos como a importância da indústria local para a sociedade e a atuação da FIERGS, além de abordados assuntos sobre as demandas da 
região e oportunidades do Sistema FIERGS para pequenas e médias indústrias. Informações e confirmações de presença até 19 de outubro pelo telefone 
(51) 3347-8508 ou email copemi@fiergs.org.br.
 
PALESTRA BNDES
Mais uma edição da palestra O BNDES Mais Perto de Você ocorre em 26 de outubro, a partir das 18h45min. Será no auditório do Santa Maria Tecnoparque, 
na Av. Pedro Cesar Saccol, 555, no distrito industrial daquele município. A entrada é franca e as vagas, limitadas. A realização é do BNDES e do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com apoio da FIERGS, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC); e da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Inovação de Santa Maria. Informações: (51) 3347-8505 ou 8566, nac@fiergs.org.br. Inscrições: www.bndes.gov.br/palestrasantamaria.

As exportações totais do Rio Grande do Sul e as da indústria de transfor-
mação apresentaram desempenhos diferentes no fechamento do terceiro 
trimestre. As primeiras somaram US$ 4,94 bilhões entre julho e setembro, o 
que representa avanço de 3,3% em relação ao mesmo período de 2016. Essa 
alta foi determinada pelo grupo das commodities, a partir do incremento de 
10,9% (totalizando US$ 1,68 bilhão). Já no caso das vendas externas do setor 
secundário, de US$ 3,22 bilhões, houve queda de 0,3% no valor embarcado, 
representando 65,2% de tudo o que foi negociado pelo Estado. É o nível mais 
baixo para o terceiro trimestre desde 2006 (US$ 3,1 bilhões).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A delegação brasileira iniciou nesta sexta-feira a ambientação à 44ª edição 
do Worldskills em Abu Dhabi, competição mundial de profissões. O grupo, 
formado por seis  alunos do Senai-RS, foi ao local onde serão realizadas as 
provas e teve contato com ferramentas e equipamentos (foto). 

Na quinta-feira, a delegação participou do programa Uma Escola, Um 
País, sendo recebida na escola primária mantida pela Adnoc, a principal 
companhia de petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Os brasileiros visitaram 
a escola que atende quase duas mil crianças de quatro a dez anos de idade, 
a maioria filhos de funcionários da petroleira. O objetivo da atividade, que 
sempre ocorre durante os torneios, é estimular o interesse dos estudantes, 
desde a infância, pelas profissões técnicas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dar sequência ao projeto de aproximação entre o Rio Grande do Sul 
e a província argentina de Misiones foi o objetivo do seminário realizado 
na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), nesta 
terça-feira (10). “Nossas regiões são importantes no contexto nacional dos 
países e possuem diversas oportunidades de cooperação na indústria, 
comércio e serviços”, afirmou o presidente em exercício da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Ribeiro, lembrando que 

o país vizinho trata-se do segundo destino das exportações gaúchas e a 
principal origem das importações, respondendo por 23% das compras 
externas do RS. “Para a FIERGS, o intercâmbio com a Argentina é priori-
tário”, ressaltou. O evento é continuidade da missão realizada a Misiones 
em março deste ano. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Passo Fundo recebe 
Sesi Com Ciênci@

Passo Fundo recebe, de 17 a 19 de outubro, o Sesi Com Ciência que 
leva o Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia da PUC/RS ao Centro de 
Atividades do Sesi (rua Coronel Camisão, 233). “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.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Maior evento do setor de alimentação do mundo, a Feira Anuga, que começou no sábado e terminou nesta quarta-feira (11) em Colônia, Alemanha, 
recebeu uma missão com 47 empresas – 13 gaúchas – liderada pelo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello 
Petry. Na visita ao pavilhão brasileiro, Petry esteve com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi; e o presidente da Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), embaixador Roberto Jaguaribe. O presidente da FIERGS encontrou também a prefeita da cidade 
alemã, Henriette Reker, e visitou estandes de algumas empresas gaúchas expositoras.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com entrada em vigor prevista para 1º de janeiro do próximo ano, o 
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas (eSocial) unifica o envio de informações do empregador 
sobre seus funcionários, consolidando as obrigações acessórias da 
área trabalhista em uma única entrega. A partir de sua implantação, o 
governo federal pretende fiscalizar de forma online todas as empresas 
por meio do eSocial.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O 5º Fórum de Inovação, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), que será realizado dia 
16 de outubro, a partir das 14h, trará à FIERGS especialistas em “futuro” para tentar, junto com os 
participantes, criar cenários para tomadas de decisões mais assertivas neste momento. Informações 
e inscrições: http://www.ielrs.org.br/evento/5o-forum-de-inovacao. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

5º Fórum de Inovação quer criar o futuro

A Feira Anuga, que terminou nesta quarta-feira (11), recebeu um núme-
ro recorde de expositores em 2017: 7,4 mil – sendo 90% estrangeiros –, de 
107 países. Cerca de 165 mil visitantes (75% deles de fora da Alemanha) de 
198 nações circularam pelos estandes. A missão empresarial liderada pela 
FIERGS ao evento na cidade de Colônia esteve em quatro visitas técnicas: 

à indústria de bebidas Sinalco; ao supermercado Markthalle Krefeld, com 
conceitos inovadores de varejo; à indústria de laticínios Molkerey Wigert; e 
à panificadora Merzenich-Bäckereien.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Missão brasileira participa de visitas técnicas e circuitos guiados na feira
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