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Encontro Econômico Brasil Alemanha 
terá 2 mil participantes 

Caxias do Sul sedia 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano

Instituto Senai de Inovação em Engenharia de 
Polímeros recebe evento do Embrapii
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AGENDA

Atividade da indústria gaúcha cai
pelo segundo mês consecutivo

FIERGS colabora para a atração de investimentos japoneses

Fórum de Economia debate
perspectivas econômicas para o Brasil

Banco de Alimentos recebe doações 
para atender as vítimas das chuvas

Sesi inaugura novas instalações em Canoas

Acesso a linhas de crédito é 
tema de palestra em Estrela

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.

TREIN@ BNDES FORNECEDORES
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), promove no Centro das Indústrias de São Leo-
poldo, em 7 de julho, a Capacitação para o Credenciamento Finame e Cadastro Fornecedor no Cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). A participação no Trein@ BNDES Fornecedores é gratuita, mediante inscrição prévia. Outras informações pelo e-mail nac@fiergs.org.br.

A atividade do setor secundário gaúcho começa o segundo trimestre de 
2017 em baixa, aponta o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulga-
do nesta terça-feira (6) pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 
(FIERGS). Em abril, na comparação com março, o IDI-RS caiu pela segunda 
vez consecutiva (-1,2%), na série com ajuste sazonal. O nível de atividade 

no quarto mês do ano foi o segundo mais baixo da série iniciada em 2003, 
o que pode ser explicado, em parte, pelo calendário: abril teve cinco dias 
úteis a menos do que março.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A 35ª edição do Encontro Econômico Brasil Alemanha (EEBA), o maior 
evento bilateral entre os dois países, recebeu nesta quarta-feira (7), duas im-
portantes notícias. O grupo alemão Fraport, que venceu o leilão de concessão 
do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, será um dos seus patrocinadores 
oficiais. Da mesma forma, a Gerdau confirmou o patrocínio. Os anúncios foram 
feitos durante reunião com empresários e representantes de associações e 
entidades na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS). O EEBA 
vai acontecer entre os dias 12 e 14 de novembro de 2017 no Centro de Eventos 
da FIERGS, em Porto Alegre.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Mais de 300 participantes são esperados para o 
1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano nos dias 
13 e 14 de junho, em Caxias do Sul (RS). As inscrições 
estão abertas para o evento que discutirá o desen-
volvimento da cadeia de biogás e biometano no Rio 
Grande do Sul e no Brasil. O Fórum é uma realização 
do Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e Automo-
tivo da Serra Gaúcha (APLMMeA), da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS), do Instituto Senai de Tecnologia 
em Petróleo, Gás e Energia e da Itaipu Binacional. De 
acordo com levantamento da Associação Brasileira 
de Biogás e Biometano (Abiogás), em 2017 o Brasil 
possui um potencial de produzir cerca de 78 milhões 
de metros cúbicos diários de biogás e biometano 

de segunda geração, volume equivalente a cerca de 
25% da disponibilidade de energia no país ou a 73% 
do gás natural do país. E para tratar justamente do 
panorama, das possibilidades e desafios é que serão 
destinados dois dias de palestras, mesas redondas, 
apresentação de cases e chamada pública. Especialis-
tas em nível nacional e internacional, profissionais do 
setor, empresários, estudantes e demais interessados 
no assunto poderão participar da intensa programa-
ção, no UCS Teatro.

Para mais informações e inscrições acesse  
www.aplmmea.org.br/IforumBiogaseBiometano 
ou entre em contato pelos telefones (54) 99971.9713 / 
99966.9713 ou e-mail celia@cbmarin.com.br.

Nesta segunda-feira (12), às 10h, o Instituto Senai de Inovação em 
Engenharia de Polímeros (Avenida Presidente João Goulart, 682 ), em São 
Leopoldo, sedia o lançamento da iniciativa entre a Embrapii e o Sebrae para 
apoio à inovação para micro e pequenas empresas e microempreendedo-
res individuais. O evento busca apoiar o desenvolvimento de projetos de 
inovação de pequenos negócios que atuam na cadeia de valor da indústria, 
aproximando-os das insituições credenciadas pela Embrapii. O Instituto, 
que é credenciado, está habilitado para prospectar e executar projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação em parceria com empresas indus-
triais, nas áreas de elastômeros, plásticos compósitos, tintas e adesivos. 
Hoje, conta com 12 projetos em desenvolvimentos pela Embrapii.

Terminou nesta quinta-feira (8) a viagem da comitiva gaúcha para o 
Japão com o objetivo de estreitar relações comerciais e diplomáticas. A 
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) participou dos 
encontros bilaterais liderados pelo governo do Estado, que busca novos 
investimentos e parcerias. A economia do país asiático é altamente indus-
trializada, voltada para inovação e tecnologia, e responsável por 26,6% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O Banco de Alimentos de Porto Alegre lançou no mês de junho uma nova campanha para arrecadação de alimentos não-perecíveis destina-
dos às vítimas das fortes chuvas. O Banco está  com baixa quantidade de alimentos em seus estoques. Por isso, pede o apoio da população e de 
empresas para ajudar a minimizar os problemas das famílias. A campanha arrecadará alimentos enquanto perdurar o problema, especialmente 
alimentos de fácil preparo (massa, biscoito, leite, etc). Para contribuir, basta entrar em contato pelos telefones (51) 3026-8020 / 3026-8021 ou 
pelo e-mail bancodealimentos@bancodealimentosrs.org.br.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) inaugura na próxima segunda-feira (12), às 10h, as novas instalações do seu Centro de Atividades de 
Canoas (rua Aurora, 1220), com a presença do presidente do Sistema FIERGS, Heitor José Müller. As obras integraram o Centro de Atividades à 
área do Centro Esportivo, aumentando a estrutura do Sesi, respeitando as normas técnicas, de acessibilidade e sanitárias. O novo espaço também 
possibilitou a ampliação dos serviços em segurança e saúde no trabalho e promoção da saúde.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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No próximo 22 de junho, às 9h, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e a 
Câmara do Comércio, Indústria e Serviços (Cacis) realizam, em Estrela, a palestra “Acesso a 
Linhas de Crédito” (Rua Treze de Maio, 239 – Centro). A participação no evento é gratuita 
mediante confirmação de presença através do e-mail cacis.estrela@certelnet.com.br. A 
programação do evento inclui a apresentação do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da 
FIERGS, das principais opções de financiamento para as micro e pequenas empresas e o 
cadastro de fornecedores do Cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e o Finame.

O Núcleo de Acesso ao Crédito da FIERGS está disponível para atendimento à indústria 
pelo telefone (51) 3347-8508 ou pelo email nac@fiergs.org.br. A entidade disponibiliza, 
gratuitamente, orientações e suporte aos empresários.

Desempenho e perspectivas para a economia do País e o PIB do Brasil 
no primeiro trimestre de 2017 foram os temas tratados, nesta sexta-feira (9), 
durante a 30ª reunião do Fórum de Economia da FIERGS, coordenado por 
Humberto César Busnello, e que contou com a participação do presidente da 
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Heitor José Müller, e de indus-
triais gaúchos. Embora o cenário externo para este ano ainda seja favorável, 
com previsão de aumentos do PIB nos Estados Unidos, Reino Unido, Zona do 
Euro e China, ao se analisar as perspectivas para o Brasil a Unidade de Estudos 
Econômicos (UEE) da FIERGS, em função dos efeitos da crise no governo Temer, 
vê o cenário com maior preocupação.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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