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Recuperação da indústria gaúcha ganha força

Segurança é um dos setores com oportunidade 
para ampliar relações entre o RS e Israel

Empresários latino-americanos e chineses tratam 
de relações comerciais em reunião no Uruguai

Presidente da FIERGS propõe continuidade das
reformas que tornam o Brasil mais competitivo

Centro Empresarial de Bento Gonçalves 
inaugura com união de entidades

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
recebe troféu de Responsabilidade Social

Pesquisadores da University College of London
participam de evento no Senai-RS

Com a implantação do Polo Carboquímico o Estado cria 
empregos e reduz importação de produtos gerados do carvão

Para FIERGS, devolução antecipada de R$ 130 bilhões do 
BNDES ao Tesouro ameaça empresas e empregos

Aumento das exportações brasileiras passa
por maior internacionalização das empresas

Terceirização abre caminho para ganho de
competitividade e geração de novos postos de trabalho

Final do Torneio de Robótica FLL 
será neste sábado em Montenegro 

Trabalho é bom para saúde e a 
saúde é um requisito para bons 
negócios, diz especialista finlandês

Sesi e Senai realizam o
Show Beneficente Cerepal
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AGENDA

SETOR DA MODA
O Encontro Internacional de Negócios do Setor da Moda ocorre em 6 de dezembro, na FIERGS, em Porto Alegre, das 9h às 18h. Envolve reuniões com 
cinco importadores estrangeiros da Argentina, Chile, Costa Rica e Equador, de segmentos bijuterias, bolsas, calçados, moda feminina casual, moda 
íntima moda praia. A promoção é da FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), juntamente com a Rede CIN, CNI e parceria da 
Apex-Brasil. em  Inscrições até 4 de dezembro pelo link mundosphinx.com.br/app/cni_v2/index.php?acao=en_itinerante_moda_rs_2017. Informações 
no CIN-RS: ( 51) 3347-8866 ou www.cinrs.org.br.

Com a sanção da lei que institui o Polo Carboquímico no RS realizada 
pelo governador José Ivo Sartori no evento internacional Alternativas Sus-
tentáveis do Uso do Carvão: Oportunidades do Complexo Carboquímico 
no Brasil, organizado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), o Estado passará a ser autossustentável e reduzirá a dependência 
de produtos e insumos importados gerados a partir do mineral. A expecta-
tiva é dos participantes do encontro que reuniu investidores, empresários, 
lideranças políticas e especialistas na área durante todo o dia na sede da 
entidade. “Ao participar do projeto dos Polos Carboquímicos, a FIERGS quer 
colaborar na oferta de uma alternativa energética eficiente, que passa a 
contar com importantes avanços tecnológicos na sua utilização”, disse o 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com o objetivo de discutir os gargalos da competitividade brasileira 
e os principais desafios para inserção das empresas no mercado externo, 
a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) realizou em 
sua sede, nesta quarta-feira (29), o Encontro de Comércio Exterior. “A 
internacionalização propicia novos mercados, novas oportunidades e 
conhecimentos. Deveria ser uma política da empresa, não uma opção. A 
empresa não precisa desistir de nada do mercado interno para pensar em 
exportar e/ou internacionalizar. É protetivo se preparar para os mercados do 
futuro que certamente serão mais abertos”, disse o presidente da Fundação 
Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), José Rubens de la Rosa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A possibilidade de migração do contrato trabalhista para o terceirizado 
e o custo/benefício deste tipo de relação, bem como seus impactos para 
as empresas e empregados, foram discutidos nesta terça-feira (28), na Fe-
deração das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS). Foi durante o painel 
Diálogos com a Indústria, realizado pelo Conselho de Reações do Trabalho 
(Contrab) da entidade. “Precisamos procurar diminuir a intervenção que 
existe, o governo querer regulamentar tudo, inclusive nas minúcias. Temos 
que emancipar, dar maioridade às relações trabalhistas no Brasil”, afirma 
o coordenador do Contrab, Thômaz Nunnenkamp.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Neste sábado (2) ocorre a grande final estadual do Torneio de Robótica First 
Lego League, organizado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), na Escola Sesi 
de Ensino Médio de Montenegro (rua Campos Neto, 455). São 26 equipes de 
escolas públicas, privadas, equipes de garagem e unidades do Sesi-RS de Esteio, 
Porto Alegre, Caxias do Sul, Dom Pedrito, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, 
Montenegro, Gravataí, Horizontina, Santa Cruz do Sul, Pelotas, Campo Bom, 
Parobé, Guaíba e Guaporé. O desafio desta edição é Hydro Dynamics. A água, 
como encontramos, transportamos, usamos ou descartamos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Empresas e trabalhadores são beneficiados com políticas de promoção à saúde e de 
segurança no trabalho. A afirmação é do especialista em Medicina do Trabalho e ex-diretor 
do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, Kari-Pekka Martimo, que participou nesta 
terça-feira (28) do evento Inovação em Saúde e Segurança na Indústria, promovido pelo 
Serviço Social da Indústria (Sesi), em São Paulo. “Trabalho é bom para saúde e a saúde é 
um requisito para bons negócios”, enfatizou o especialista ao encerrar a palestra.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai-RS) participaram do Show Beneficente Viva O Cerepal, 
no Teatro do Sesi. Além de apoiar o evento, o Sesi e o Senai promoveram ações 
paralelas durante toda a tarde na sede da FIERGS. 

O Centro de Reabilitação de Porto Alegre (Cerepal) é uma associação de 
pais, que nasceu da percepção da necessidade de um local para que crianças 
com lesão cerebral pudessem receber atendimento especializado. Anualmente 
reúne artistas para um show beneficente.

Na Sondagem Industrial de outubro, divulgada nesta segunda-feira 
(27) pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), alguns 
indicadores apontam que a recuperação da indústria gaúcha começa 
a ganhar força. A produção (54,8 pontos) foi a maior para o mês desde 
2013 (55,7), e aumentou ante o mês anterior (46,5). Ao mesmo tempo, o 
emprego ficou estável (50,4 pontos), no melhor resultado para o mês em 
sete anos. “O crescimento na produção, juntamente com a da intenção 
dos empresários em investir nos próximos meses, sinaliza para a continui-
dade de um processo de evolução em curso”, diz o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Iniciar uma intensificação das relações comerciais entre Israel e o Rio 
Grande do Sul foi um dos objetivos da vinda do embaixador do país no 
Brasil, Yossi Shelley, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 
(FIERGS) nesta quarta-feira (29). Em sua primeira visita oficial ao Estado, 
ele foi recebido pelo presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry. 
“Temos muito a receber dos setores econômicos de Israel que envolvem 
tecnologia”, declarou Petry, ao destacar criações como a do pendrive e 
dos aplicativos Waze e Whatsapp por parte dos israelenses. Hoje, a nação 
abriga centros de pesquisa e desenvolvimento de cerca de 300 das prin-
cipais multinacionais de tecnologia do mundo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, foi o palestrante no 
evento que encerrou as comemorações de 25 anos da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Máquinas para Couro e Calçados (Abrameq) e do 
Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Industriais e Agrícolas 
de Novo Hamburgo e Região (SinmaqSinos), nesta terça-feira (28). Petry 
observou que “também sou fabricante de máquinas e sei bem das dificul-
dades deste setor, que normalmente é o primeiro a sentir os efeitos das 
crises e o último a sair”. Destacou que 30% dos setores industriais gaúchos 
já mostram sinais de recuperação, mas o tempo de cada setor é diferente 
para vencer seus desafios.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Projeto do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG), em parceria com o Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento 
Gonçalves (Sindmóveis) e a Associação das Indústrias de Móveis do Estado 
do Rio Grande do Sul (Movergs), o Centro Empresarial da cidade de Bento 
Gonçalves abrigará a sede de cada uma das três entidades, instituidoras 
da obra, além da Ascon, SEGH, Simplav e Sindibento, que já confirmaram a 
aquisição de salas no imóvel. O complexo foi inaugurado em 23 de novembro, 
em cerimônia que contou com a presença do presidente da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry.

O legado traduzido pela combinação entre passado e futuro que apare-
ce em cada detalhe do Centro Empresarial mostra, também, um pouco da 
grande de espírito do empresariado de Bento Gonçalves, disse o presidente 
da FIERGS. “Essa é uma obra que valoriza o Estado e aquilo que ele tem de 
bom. Temos indústrias de excelência, produtos de qualidade exemplar, li-
deranças de grande capacidade no Rio Grande do Sul e projetos como esse, 
que muito nos orgulham”, salientou.

O investimento total alocado no prédio, incluindo a aquisição do terreno 
onde está instalado, ultrapassa os R$ 17 milhões

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) recebeu na 
noite desta quinta-feira, pela quarta vez, o Troféu Responsabilidade Social 
da Assembleia Legislativa. Este ano, o tema da 18ª Edição engloba cases de 
ações efetivadas em 2016, que representem práticas e ações para desen-
volver formas de enfretamento a discriminação, à violência de gênero e as 
desigualdades, tendo como base os Princípios para Empoderamento das 
Mulheres, lançado pela ONU Mulheres, e Pacto Global. O Senai-RS recebeu 
a distinção pelo Programa Senai de Ações Inclusivas (PSAI) Capacitação 
Profissional de Mulheres com Deficiência.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metalme-
cânica promove dia 6 de dezembro, a partir das 8h30min, o “Workshop 
Internacional de Metrologia 3D”, em sua sede, em São Leopoldo.  O evento 
conta com palestras dos pesquisadores da University College of London 
(UCL) Stephen Kyle e Victoria Stephenson, além de outros especialistas 
que abordarão a aplicação e desenvolvimento de tecnologia de medição 
3D para fins industriais. Inscrições: isi.metalmecanica.adm@senairs.org.br 
ou pelo telefone (51) 3904-2690.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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A XI Reunião de Cúpula Empresarial China-Lac reúne até este sábado 
(2), em Punta del Este, no Uruguai, 2,2 mil participantes para tratar de 
temas voltados às relações comerciais entre China, América Latina e 
Caribe. São mais de 700 empresas das três regiões no evento, além de 
empresários, entre eles o presidente da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, autoridades, especialistas 
em China e América Latina, representantes de organismos multilaterais 
e internacionais de financiamento. O objetivo do encontro é discutir as 
relações comerciais estratégicas e, sobretudo, de investimentos entre 
China e América Latina, especialmente de colaboração nos campos da 
infraestrutura, indústria e serviços.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO Fo
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O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
Gilberto Porcello Petry, alerta que empresas e empregos estão sob ameaça caso 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tenha que 
devolver antecipadamente, em 2018, R$ 130 bilhões da dívida com o Tesouro 
Nacional. O pedido para o ressarcimento deste valor no próximo ano, e de R$ 
50 bilhões em 2017, foi formalizado pelo Ministério da Fazenda. “Apoiamos o 
ajuste fiscal e sabemos que o controle das finanças públicas é o único caminho 
possível para que a economia se desenvolva com sustentabilidade. Entretanto, 
o governo não pode mudar todo o sistema de financiamento de longo prazo 
em apenas um ano. Milhares de empregos e centenas de empresas poderão 
fechar devido a essa falta de planejamento, visão estratégica e entendimento 
do funcionamento do setor industrial”, diz. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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