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Secretário nacional de Transporte Terrestre diz que trecho da
Malha Sul terá R$ 10 bilhões de investimento privado

Foto: Dudu Leal

O secretário nacional de Transporte Terrestre do Ministério da Infraestrutura,
Marcello Costa, afirmou na quarta-feira, em reunião-almoço com empresários
na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), que até
o final de 2022 ou início de 2023 um novo operador ou a renovação antecipada estará aprovado para a Rumo Malha Sul. O trecho ferroviário atravessa
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo e possui uma extensão
total de 7.223 quilômetros, com um investimento total de R$ 10 bilhões, todo
da iniciativa privada.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Comitiva da FIERGS participa de
evento da CNI com Jair Bolsonaro
Uma comitiva de vice-presidentes da Federação e do Centro das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS) esteve em Brasília/DF para
acompanhar o evento organizado pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) com a participação de empresários e membros do Governo Federal - entre
eles o presidente da República, Jair Bolsonaro. O vice-presidente da FIERGS,
Gilberto Ribeiro, representou o presidente Gilberto Porcello Petry no evento,
que ocorreu na terça-feira, no Centro Internacional de Convenções do Brasil
(CICB), e foi transmitido pelo canal da CNI no YouTube.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Brasil e Uruguai discutem navegação
em hidrovia nas lagoas Mirim e dos Patos
A Jornada de Comemoração dos 60 Anos do Relacionamento da Navegação na
Hidrovia Lagoa Mirim-Lagoa dos Patos foi realizada, na quarta-feira, na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, reunindo autoridades, políticos, especialistas e empresários dos dois países, entre eles o embaixador do Uruguai, Guillermo Valles, e o
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry (juntos na foto). A Jornada foi dividida em
painéis, ao longo do dia, destacando a importância dessa iniciativa para a integração
entre Brasil e Uruguai e as consequências para o Rio Grande do Sul, especialmente
sua economia. Durante o evento, foi entregue o estudo de batimetria do projeto de
hidrovia Brasil-Uruguai, elaborado pela DTA Engenharia Portuária e Ambiental, ao
vice-ministro de Transporte e Obras Públicas do Uruguai, Juan José Olaizola.
O superintendente de Portos do RS, Paulo Fernando Estima, ressaltou a
participação de entidades como a FIERGS para a viabilidade do projeto, por
representar importante setor produtivo contribuindo para o mapeamento do
potencial hidroviário de cargas.

FIERGS apresenta Balanço e Perspectivas
da Economia 2021/2022 na próxima terça-feira
A entrevista de final de ano do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello
Petry, apresentando o Balanço e Perspectivas da Economia 2021/2022 será
realizada por videoconferência, na próxima terça-feira, 14 dezembro, às
11h. Os jornalistas inscritos receberão individualmente o link de acesso
privativo ao You Tube.
O presidente da FIERGS analisará os resultados da economia em 2021
e as perspectivas para o próximo ano.

Último trimestre começa com
atividade industrial estável no RS
Depois de subir por quatro meses consecutivos, o Índice de Desempenho
Industrial (IDI-RS), divulgado na terça-feira pela FIERGS, permaneceu estável na
passagem de setembro para outubro. Mesmo sem crescer, o IDI-RS manteve-se 7,9% acima do patamar anterior ao da pandemia, em fevereiro de 2020.
Porém, mostra desaceleração nos últimos meses. Na média móvel trimestral,
que compara o trimestre encerrado em outubro com o encerrado em setembro, a alta é de 0,7%, enquanto foi de 1%, em setembro, e 1,3%, em agosto. “A
intensidade e a disseminação do crescimento em 2021, relativamente a 2020,
ocorrem devido principalmente à base de comparação baixíssima do ano
passado e ao momento atual favorável do agronegócio, além do aumento
das ex exportações”, explica o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

FIERGS afirma que decisão do Copom
busca atacar inflação persistente e
perda do poder de compra das famílias
O presidente da (FIERGS, Gilberto Porcello Petry, diz que o aumento de 1,5
ponto percentual na taxa Selic, para 9,25%, definido na quarta-feira pelo Comitê
de Política Monetária (Copom), ocorre porque, nas últimas semanas, tem-se
observado a acomodação da atividade e a persistência da inflação, corroendo
o poder de compra das famílias e as margens das empresas.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Ex-ministros garantem que agroindústria brasileira tem
mercado para ampliar negócios mundialmente

Foto: Dudu Leal

O agronegócio representou 27% do PIB brasileiro no ano passado. Além
disso, em um período de duas décadas, entre 2000 e 2020, as suas exportações
saltaram de US$ 20 bilhões para US$ 100 bilhões. Esses resultados atestam
a importância de se valorizar o setor no Brasil e foram tratados, nessa terça-feira, pelos ex-ministros da Agricultura Francisco Turra e Roberto Rodrigues
na palestra Desafios e Oportunidades para a Agroindústria, promovida pela
FIERGS, por meio do Conselho da Agroindústria (Conagro). O objetivo foi o
de apresentar um raio-x do cenário mundial após a pandemia e promover a
construção de um panorama para os próximos anos.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Comdefesa participa da Mostra BID Brasil
A 6ª Mostra BID Brasil, realizada entre terça e quinta-feira, em Brasília, contou
com a participação do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança (Comdefesa)
da FIERGS como expositor. Trata-se de um dos eventos da Base Industrial de
Defesa e Segurança mais importantes do segmento no Brasil, organizado Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (Abimde),
promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil), com apoio do Governo Federal. A Mostra teve a presença de
representantes das Forças Armadas brasileiras, empresas nacionais, delegações
internacionais, autoridades com interesse no setor, e recebeu uma comitiva
de diretores da FIERGS e do CIERGS, que visitaram a feira realizando contatos.
O evento ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O Comdefesa da FIERGS divulgou as competências do Rio Grande do Sul e buscou atrair
novos negócios e investimentos ao setor de defesa do Estado.

Diretoria do Sindimetal-RS toma posse
para a gestão 2022-2024
A diretoria para a gestão 2022-2024 do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico de São Leopoldo
(Sindimetal-RS) tomou posse, na sede da entidade, durante a Reunião de
Diretoria, na qual ocorreram também as Assembleias de Previsão Orçamentária e de Eleição.

Reeleito por unanimidade pelos associados, o presidente Sergio de
Bortoli Galera segue para a sua segunda gestão, a partir de 1º de janeiro do
próximo ano. Ele parabenizou a diretoria, a todos que foram reconduzidos
ao cargo e deu boas-vindas aos novos integrantes, com a premissa de que o
Sindicato continue fortalecendo sua representatividade e atuação na base.
A cerimônia de posse ocorreu em 25 de novembro. “Muito falamos sobre a
importância da participação do empresariado e sinto que temos aqui esta
participação, não estou sozinho, tenho muito apoio dos demais integrantes
da diretoria e dos Grupos Estratégicos”, enfatizou.
Com a chegada da Covid-19, os planos foram ajustados e o Sindicato
trabalhou exaustivamente em torno de demandas específicas, de forma
emergencial. “Espero que no ano que vem, consigamos voltar a promover
mais ações em benefício das indústrias; no primeiro ano de nossa gestão
realizamos algumas atividades previstas, mas logo veio a pandemia e tivemos
que nos adequar, priorizando as ações emergenciais”, destacou.
Galera reforçou também a importância do associativismo e do trabalho
coletivo, bem como seu compromisso e de toda a diretoria, na defesa dos
interesses das indústrias.

Nova gestão do Sinplast-RS assume para período 2021-2024
A nova gestão do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado
do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS) assumiu o comando da entidade. A diretoria para o período 2021-2024 foi representada pelo presidente reeleito,
Gerson Albano Haas, em ato secretariado por José Henrique Hoff Hoffmann,
na sede do Sindicato, em 13 de novembro. “Nosso objetivo é seguir trabalhando com otimismo pela competitividade das indústrias gaúchas do setor
plástico, com apoio à gestão dos negócios, e em defesa do material plástico,
tão essencial à vida”, destacou Haas, na época de sua reeleição, ocorrida em
setembro de 2021. O empresário da Soprasinos, de Novo Hamburgo, assumiu
a presidência pela primeira vez em 2018.
Com sede na FIERGS, a gestão do Sindicato é formada por Comitês
Temáticos, que realizam ações coordenadas em apoio às indústrias filiadas
e associadas. Hoje, cerca de 700 empresas integram o Sinplast-RS, que, em
2022, comemora quatro décadas de atividades.

Siargs completa 50 anos de atividades e
homenageia representantes do setor
O Sindicato da Indústria de Adubos do Rio Grande do Sul (Siargs) completou
50 anos em agosto de 2021, mas a comemoração oficial dessas cinco décadas
de atividades ocorreu na noite de 3 de dezembro. No evento, realizado no
Hotel Deville, em Porto Alegre, foi entregue o Troféu Siargs 50 anos aos oito
presidentes que estiveram à frente do Sindicato neste período – incluindo o
atual gestor, João Mário Darós, diretor da Fertilizantes Piratini.
Também foram homenageados os representantes das nove atuais indústrias
associadas e as entidades ligadas ao setor, como a Associação dos Misturadores de Adubo do Brasil (Ama Brasil) e Associação Nacional para a Difusão de
Adubos (Anda). A artista plástica gaúcha Gloria Corbetta concebeu o troféu
entregue aos agraciados.
Além de defender o setor e promover a maior utilização de adubos nas
lavouras do Rio Grande do Sul nesse meio século, o Siargs desenvolveu trabalhos, programas e ações em favor dos associados, da produção agrícola do
Estado, do País e da sociedade.

Seminário debate o futuro profissional no setor calçadista
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Sindicato da
Indústria de Calçados de Novo Hamburgo promoveram na última terça-feira
(7) o seminário Futuro Profissional no Calçado: Senai e Indústrias conectando
gente, na Fenac, em Novo Hamburgo. O evento reuniu cerca de 170 alunos das
turmas de Aprendizagem Industrial do Senai nos cursos de Confeccionador de
Calçados e Confeccionador de Artefatos, mantidos pelas indústrias do setor
da região. Com palestras de diretores de indústrias, o seminário abordou as
oportunidades e possibilidades de crescimento profissional dentro do setor
para os alunos após a formação profissional.

Educação de Jovens e Adultos do
Sesi com matrículas abertas
A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS)
está com matrículas abertas para os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e
Ensino Médio. A metodologia da EJA é pensada especialmente para o trabalhador
da indústria e seus dependentes, visando seu crescimento profissional e como cidadão. À distância, a EJA do Sesi utiliza uma plataforma de educação, que permite ao
aluno estudar de forma flexível onde, como e quando puder. Voltada ao mundo do
trabalho e à solução de problemas, a metodologia do Sesi permite ao aluno perceber a aplicabilidade do conhecimento adquirido. Para as empresas, a EJA do Sesi é
a oportunidade de desenvolver seus colaboradores, elevar o nível de escolaridade e
qualificar o seu quadro de pessoal.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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▼ SENADOR NELSINHO TRAD
"Cabotagem fortalece
matriz logística"

Revista Indústria Brasileira ▶
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E conomia
Indústria brasileira está sufocada pelo custo Brasil
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Notícias e matérias especiais da CNI
estão mensalmente na revista on-line
Indústria Brasileira.
SÉRIE QUERO EXPORTAR
O jeito mais fácil de entrar no mercado internacional

Agora você tem a oportunidade de ampliar seu conhecimento sobre
o processo de exportação em cursos com metodologia garantida
por uma instituição de qualidade reconhecida e 100% on-line.
São três opções de capacitações que vão desde o básico, para quem está
começando no processo de internacionalização, ou temas mais avançados
sobre precificação e adequação de embalagens para exportação. Faça a
diferença no mercado internacional, aprenda com a série Quero Exportar.

Menos carbono,
melhores negócios
Lideranças industriais explicam por que
empresas lucrativas dependem de ações
sustentáveis e adesão ao ESG

CRUZE AS FRONTEIRAS DO CONHECIMENTO, ACESSE
WWW.EXPORTAFLIXCNI.COM.BR E SAIBA MAIS.

Certificados

de origem

CNI recebe selo do ICC

DUBAI ▶ Maior missão prospectiva da indústria abre oportunidades de negócios
EDUCAÇÃO ▶ Pesquisa mostra que estudantes aprovam o Novo Ensino Médio
LEGISLATIVO ▶ Setor produtivo defende aprovação da reforma tributária

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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