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Industrial gaúcho planeja realizar investimentos em 2018

Educação para Jovens e Adultos do Sesi-RS 
está com matrículas abertas

Ministro Marun debate com empresários
na FIERGS a Agenda de Modernização do País
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A Educação de Jovens e Adultos do Serviço Social da Indústria 
 (Sesi-RS) está com matrículas abertas para o Ensino Fundamental e Médio, 
por meio de uma moderna plataforma de educação, além de polo de apoio 
presencial. Este ano Erechim se junta às cidades que são polo presencial: 
Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Lajeado, 
Rio Grande, Farroupilha, Bagé, Parobé, Igrejinha e Guaporé. As aulas iniciam 
dia 19 de fevereiro e os alunos devem ter mais de 18 anos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da Repú-
blica, Carlos Marun, debateu com líderes empresariais gaúchos, nesta 
quinta-feira (11), a agenda do Governo Federal para a modernização do 
País. Ele foi recebido na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande 
do Sul (FIERGS) pelo presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, em 
reunião que contou também com o presidente da Federação do Comércio 
de Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio), Luiz Carlos Bohn; o 
representante da Federação da Agricultura do Estado do RS (Farsul), Nestor 
Hein, e outros dirigentes industriais.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O aumento da produção industrial em novembro de 2017, acom-
panhado da redução da ociosidade e de uma adequação dos estoques 
no setor fabril gaúcho são os aspectos mais positivos detectados pela 
Sondagem Industrial RS, anunciada nesta quarta-feira (10) pela Federa-
ção das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS). O índice de produção 
alcançou 52,8 pontos, na maior pontuação para o penúltimo mês do ano 
desde 2010. “O processo de recuperação gradual deve continuar neste 
primeiro semestre de 2018, mas é bom reiterar que só estará consolidado 
se ocorrerem ajustes na economia e avanços nas reformas pelo governo 
federal”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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