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Missão gaúcha busca novos negócios no Japão 

FIERGS considera acertada decisão 
do Copom de reduzir a taxa de juros

Ação Global registra 29 mil atendimentos

Bancos Sociais realizam atendimentos e doam
materiais de construção em São Francisco de Paula
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AGENDA

Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos 
e Bebidas tem pesquisa como prioridade

Excesso de feriados contribui 
para a queda na produção do RS

Curso de Educação Executiva trata da liderança inovadora

Definido o calendário de 
promoção comercial para 
o segundo semestre

Abertas inscrições para o MBA Gestão de Projetos

Executivos recebem orientações sobre aspectos
legais e captação de recursos para sindicatos

SÁBADO SOLIDÁRIO
Será neste sábado (3) mais uma edição do Sábado Solidário. Centenas de voluntários participarão da atividade de arrecadação de alimentos em benefício 
de 308 entidades atendidas pelo Banco de Alimentos, da Fundação Gaúcha dos bancos Sociais, da FIERGS. Nessa edição, participarão 19 lojas das redes 
Asun, Big, Carrefour, Nacional e Rissul. A doação ocorre em frente a supermercados dessas redes, das 9h às 17h. Os alimentos arrecadados serão destinados 
ao Banco de Alimentos de Porto Alegre. A campanha conta com a parceria do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do 
Rio Grande do Sul (Setcergs), responsável pelo gerenciamento logístico das doações. Informações: www.bancodealimentosrs.org.br.

COLOMBIAMODA
Principal mostra de produtos e tendências para confecções têxteis na Colômbia, a Feira ColombiaModa terá a participação de uma missão comercial bra-
sileira, entre 22 e 30 de julho, em Medellín, onde empresas terão a oportunidade de expor seus produtos em stand coletivo da Rede CIN. Os segmentos 
de destaque serão infantil, formal casual, bijuterias, jeans, artigos em couro, íntima, praia e esportiva. As inscrições foram prorrogadas até o dia 14 de 
junho, e informações podem ser obtidas no Centro Internacional de Negócios do Rio Grande do Sul (CIN-RS), pelo cinbusiness@fiergs.org.br ou telefone  
(51) 3347-8675.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) inaugurou nesta 
quarta-feira (31), o Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas (av. 
Sertório, 473) em Porto Alegre. “Essas instalações que sediam o instituto foram 
remodeladas e adaptadas para oferecer pesquisa, desenvolvimento e inovação 
e consultoria, além de cursos técnicos. Possui laboratórios da área nutricional e 
de alimentos adequados às análises exigidas pelos órgãos regulamentadores”, 
afirmou o presidente da FIERGS, Heitor José Müller. A unidade integra a rede 
nacional composta por 25 institutos de inovação (dois no RS) e 60 institutos de 
tecnologia (seis no RS) e está voltada à pesquisa, desenvolvimento e inovação 
de produtos e processos. Além disso, o novo espaço faz consultorias, análises 
laboratoriais e educação nas áreas de alimentos, bebidas, medicamentos, 
cosméticos, produtos para a saúde e saneantes.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Sondagem Industrial de abril, divulgada nesta 
terça-feira (30) pela Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), mostra queda drástica na 
produção industrial (40,4 pontos) e leve no emprego 
(48,3), na comparação com março (57 e 49,5 pontos, 
respectivamente). Um motivo a contribuir para esta 
redução foi o fato de o mês ter cinco dias úteis a 
menos do que o anterior. “Além do menor número 
de dias influenciar negativamente na produção, 
há a demanda interna insuficiente e a alta carga 
tributária que dificultam a retomada na atividade”, 
afirma o presidente da FIERGS, Heitor José Müller.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio 
do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), definiu o calendário de 
promoção comercial, com feiras internacionais e encontros de negócios,  
para o segundo semestre de 2017. São eventos direcionados a diferentes 
setores, entre eles Alimentos e Bebidas, Máquinas e Equipamentos, Têxtil 
e Calçados e multissetorial.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Estão abertas as inscrições para o MBA Gestão de Projetos, parceria do 
Senai e PMI (Project Management Institute), até o dia 6 de julho. O curso 
tem 360 horas para formar especialistas com conhecimentos e habilida-
des para gerenciar projetos em todos os níveis, em setores empresariais 
e industriais, utilizando ferramentas, técnicas e processos alinhados com 
a metodologia e os conceitos do Project Management Institute (PMI). O 
curso está alinhado às práticas do PMI e a metodologia apresentada no 
PMBOK, contado com professores certificados e atuantes no mercado de 
trabalho. A PMI é a maior associação mundial sem fins lucrativos, voltada ao 
gerenciamento de projetos, programas e portfólio. O início das aulas está 
previsto para  o dia 8 de julho  ocorrendo aos sábados das 8h às 12h e das 
13h às 17h. Maiores informações no site (senairs.com.br/faculdade), pelo 
e-mail (posgraduacao@senairs.org.br) ou pelo telefone 51-3904-2600.

Com a presença de 55 representantes de sindicatos industriais gaúchos 
a FIERGS realizou, na terça-feira, dentro do Programa de Desenvolvimento 
Associativo (PDA), o Encontro dos Executivos Sindicais. Durante todo o dia, 
os participantes acompanharam na sede da Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul palestras e uma oficina sobre Projetos para Capacitação 
de Recursos, com a consultora da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) Fernanda Manzoli Marques de Oliveira. Fernanda passou aos exe-
cutivos conhecimentos práticos e teóricos para a adoção de estratégias 
e a elaboração de projetos com vistas à captação de recursos. Também 
explicou a importância do planejamento, detalhou fontes e estratégias 
a serem adotadas pelos sindicatos para a captação desses recursos e 
financiamento de projetos.
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Uma delegação gaúcha formada por representantes do governo 
do Estado, lideranças empresariais e políticas participa de uma missão 
ao Japão, que começa nesta sexta-feira (2) e termina no próximo dia 
9. Liderada pelo governador José Ivo Sartori, a comitiva viaja com 
o objetivo de buscar uma maior aproximação comercial com o país 
asiático e também apresentar as potencialidades do Estado para atrair 
investimentos e parcerias, como para o carvão mineral. Na agenda, 
estão previstos, entre outros compromissos, encontros com empre-

sários, visitas técnicas, reuniões com diretorias de bancos japoneses 
e uma na Keidanren, a Federação de Negócios do Japão.

Integram a comitiva os vice-presidentes da FIERGS Gilberto 
Porcello Petry e Cláudio Affonso Amoretti Bier, também presidente 
do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas 
no Rio Grande do Sul (Simers); além do presidente do Sindicato das 
Indústrias de Material Plástico do RS (Sinplast), Edilson Luiz Deitos; e 
do diretor de Novos Negócios da Copelmi Mineração,  Roberto Faria.

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir 
a Taxa Selic em 1 p.p. (10,25%) é considerada acertada pela Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul (FIERGS). “Os fundamentos macroeconômicos permanecem 
viabilizando o corte dos juros sem o recrudescimento das pressões inflacionárias”, 
observa o presidente da FIERGS, Heitor José Müller.

O industrial alerta, porém, para a importância de novas ações do governo 
federal no sentido de tornar viáveis as melhorias que o País necessita. “A incerteza 
política demanda cautela. Para que esse processo continue de maneira sustentada, 
a agenda de reformas deverá prosseguir. A reforma da Previdência é essencial para 
dar sustentabilidade ao sistema e impedir que a trajetória de gastos públicos as-
suma caráter explosivo, permitindo assim que os juros básicos da economia sejam 
menores em função da redução das pressões de demanda”, disse Müller, lembrando 
ainda que o balanço de riscos para a inflação se mostra favorável à trajetória de 
diminuição dessa taxa.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) registrou 29.890 atendimentos no 
último sábado durante a Ação Global 2017 , realizada no Ginásio Municipal 
de Esportes de São Francisco de Paula. Promovida pelo Sistema FIERGS, por 
meio do Sesi, juntamente com a Rede Globo, o evento teve público de 4,05 
mil pessoas.  O tema deste ano foi "Qualidade de Vida para toda a Familia" e foi 
realizado simultaneamente em todos os Estados do País. A escolha da cidade 
aconteceu devido ao tornado que atingiu o município no começo de março, 
deixando 80 famílias desabrigadas.

Os serviços de Qualidade de Vida (orientação de nutrição, esportivas, apre-
sentações artísticas, fotos, embelezamento, etc) foram os mais procurados com 
16.663 atendimentos, os de Saúde (orientação sobre doenças, testes rápidos, 
higiene bucal) contabilizaram 6.281, e de Cidadania (confecção de documentos), 
1.920. A Ação Global 2017 teve 56 parceiros. 

Os Bancos Sociais da FIERGS prestaram 460 atendimentos na Ação 
Global, realizada em São Francisco de Paula, no dia 27 de maio. Os 
participantes confeccionaram em oficinas, com a ajuda de profes-
sores, seus próprios abajures, almofadas, móbiles, e muitos outros 
itens, os quais levaram para casa. Além disso, o Banco de Materiais de 
Construção (integrante da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da 

FIERGS) doou centenas de itens para a cidade, atingida há cerca de 
dois meses por um tornado, danificando 500 casas.  Portas, luminárias, 
louças sanitárias, materiais elétricos, e muitos outros foram entre-
gues à prefeitura da cidade. A 26ª edição da Ação Global aconteceu 
simultaneamente em 27 cidades brasileiras e no Distrito Federal, e é 
uma parceria da Globo com o Sesi.
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A inovação na liderança precisa equilibrar a orientação da busca do 
resultado e o engajamento dentro da empresa. Este foi o tema explorado 
pelo especialista em estratégia pelo MIT, Mario Sergio Kojima, no curso 
Liderança Inovadora em Execução Estratégica, realizado até este sábado, 
no Insituto Ling, em Porto Alegre. O curso é promovido pelo Instituto Eu-
valdo Lodi (IEL-RS), integrante do Sistema FIERGS, em parceria com a Insper 
Educação Executiva e destinado a CEOs, presidentes, diretores, membros 
de conselhos administrativos, sucessores e executivos de empresas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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