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Exportações gaúchas caem 5,4% em 2016
O ano de 2016 fechou com as exportações em queda no Rio Grande do Sul. Ao somarem um total de US$ 16,6 bilhões no acumulado dos 12 meses, 

caíram 5,4% em relação a 2015. A maior influência negativa sobre o resultado veio do grupo das commodities, que retraiu 12,1% (somando US$ 4,1 
bilhões), principalmente por causa das quedas nas vendas de soja (-7,9%) e de trigo (-70,7%). 
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RS é “porta de entrada” para a China no Brasil

Alunos da Escola Sesi de Pelotas são medalhistas na Tunísia

FIERGS avança na etapa 
de testes dos Certificados 
de Origem Digital

Uma comitiva chinesa esteve na FIERGS, nesta quarta-feira, recebida 
pelo coordenador do Conselho de Relações Internacionais e Comércio 
Exterior (Concex), Cezar Müller. A reunião foi pautada pela possibilidade de 
novas oportunidades de negócios, “tanto para a China como para o Brasil, 
em um momento de incertezas na política internacional”, como destacou 
o cônsul geral em São Paulo, Song Yang. Ele esteve acompanhado do 
cônsul Comercial e Econômico, Yu Yong, e de representantes de empresas 
chinesas estabelecidas no Brasil. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os estudantes Nicolas Ledebuhr e Renata Santos, da Escola Sesi de 
Ensino Médio de Pelotas, ganharam nesta quarta-feira a medalha de bronze 
no I-FEST² (International Festival of Engineering Science and Technology in 
Tunisia) pelo trabalho Trigonometria na prática: construção do teodolito 
caseiro com materiais alternativos e teodolito eletrônico de baixo custo. 
Acompanhados pela professora Joseane Amaral, os alunos já tiveram o 
trabalho premiado na Mostratec, além de terem recebido convite para uma 
feira internacional de matemática na Escócia em abril, direito conquistado 
com o primeiro lugar na categoria Exatas da Feira Brasileira de Colégios 
de Aplicação e Escolas Técnicas da UFMG (Febrat), em Belo Horizonte. 
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A FIERGS produz Certificados de Origem Digital (COD) no âmbito dos Acordos de Coopera-
ção Econômica 14 e 18, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Os testes 
do plano piloto entre Brasil e Argentina, projeto este que viabilizará o uso de CODs, contam com a 
participação de exportadores e importadores dos dois países. Nesta etapa ocorre a emissão do COD 
e a emissão em formato papel para a mesma operação, sendo que este último terá validade para fins de 
desembaraço aduaneiro no país importador. Após o plano piloto, previsto para encerrar em 25 de fevereiro 
de 2017, se dará a fase de transição, com a substituição gradual do certificado de origem, atualmente emitido 
em papel, por um registro digital em formato xml (COD). Isso traz vantagens em termos de celeridade, redução 
de custos de coleta, além de garantir autenticidade e segurança da informação para os processos de certificação e 
validação da origem de mercadorias. Segundo estimativas do MDIC, a utilização de COD diminuirá o prazo para emissão 
de certificados de origem de três dias, em média, para até 30 minutos. A estimativa é de que, em breve, o novo formato 
COD seja adotado pelos demais países com os quais o Brasil mantém acordos comerciais. Informações podem ser obtidas 
pelos telefones (51) 3347-8663 e (51) 3347-8675 ou certificado.origem@fiergs.org.br.
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