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Emirados Árabes apresentam oportunidades de
negócios e investimentos a empresários na FIERGS

Projetos inovadores podem receber recursos da Embrapii

Industrial gaúcho começa o ano 
com a confiança em alta

Missão aos Países Baixos é voltada
a energias renováveis e biogás 

Sesi-RS recebe matrículas 
em Educação para 
Jovens e Adultos 
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O ano de 2018 começa com expectativa positiva na indústria gaúcha. 
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS), divulgado nesta 
quinta-feira (25) pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
segue em alta em janeiro. Aumentou 0,9 ponto em relação a dezembro, 
alcançando 61 pontos, a sétima expansão consecutiva e o maior nível 
desde junho de 2010. “O resultado reforça as projeções de continuidade 
de recuperação na atividade nos próximos meses. A melhora gradual da 
economia, especialmente com a retomada da demanda interna, com a 
inflação e os juros em queda e o cenário externo favorável, sustenta esse 
otimismo”, avalia o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS organiza, entre 12 e 16 de março, a Missão de Energias Renováveis e Biogás aos 
Países Baixos. O objetivo é promover a atração de investimentos para o Rio Grande do Sul no 
setor e aproximar empresas e entidades gaúchas de potencias parceiros no mercado holandês. 
A programação prevê apresentações do governo holandês, de agências locais, cooperativas e 
fundações daquele país. Os participantes brasileiros da missão terão também a oportunidade 
de realizarem reuniões de negócios e visitas a empresas. No dia 13 de março está previsto, em 
Roterdã, o Brazil Network Day, com sessões plenárias e encontros de negócios.

A missão da FIERGS ocorre por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) e do Pro-
grama InvestRS, com apoio do Conselho de Infraestrutura (Coinfra) da entidade, e em parceria 
com a Netherlands Business Support Office (NBSO), governo do Estado do Rio Grande do Su e 
embaixada do Brasil em Haia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3347-8675 
ou site www.cinrs.org.br.

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 Gran-
de, Farroupilha, Bagé, Parobé, Igrejinha e Guaporé. As aulas iniciam dia 19 de 
fevereiro e os alunos devem ter mais de 18 anos. É gratuito para trabalhadores 
da indústria e seus dependentes.

O EJA do Sesi tem como diferencial a sua metodologia, que visa ao mundo 
do trabalho e à solução de problemas. Os interessados devem ir ao polo ou 
escola de interesse com certidão de casamento ou nascimento, histórico escolar 
original, carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho para comprovar o 
vínculo com a indústria para gratuidade. Informações pelo telefone 0800 51 8555.

A embaixadora dos Emirados Árabes Unidos em Brasília, Hafsa Al 
Ulama, participou nesta terça-feira à tarde (23), na FIERGS, do evento 
Oportunidades de Negócios com os Emirados Árabes Unidos. Ao lado 
de representantes da Dubai Exports, da Dubai Chamber e do First Abu 
Dhabi Bank, ela apresentou às empresas gaúchas o ambiente de negócios 
do seu país, bem como potenciais parcerias comerciais e de investimen-
tos. “Nosso país valoriza muito a relação com o Brasil, mas gostaríamos 
de melhorar o comércio entre ambos. E com Estado do Rio Grande do 
Sul, grande exportador, temos uma parceria histórica”, disse Hafsa. Pela 
manhã, ela se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry, que propõe a realização de 
uma missão organizada pela FIERGS ao país do Oriente Médio reunindo 
industriais gaúchos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Criada no âmbito da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) - coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) fomenta projetos inovadores. No Rio Grande do Sul, os dois Institutos Senai de Inovação, o de Soluções 
Integradas em Metalmecânica e o de Engenharia de Polímeros, ambos sediados em São Leopoldo, são unidades credenciadas pela Embrapii. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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