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AGENDA

Exportações gaúchas têm 
crescimento inexpressivo 

Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais 
recebe U$10 mil em doações

Fórum de Biogás e Biometano 
confirma cenário de 
oportunidades no Sul do Brasil

Sesi inaugura Centro Integrado de Saúde em Canoas

Acesso a linhas de crédito é 
tema de palestra em Estrela

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.

As exportações totais do Rio Grande do Sul somaram US$ 1,79 bilhão e 
apresentaram um crescimento muito pequeno em maio, na comparação com 
o mesmo mês do ano passado: 0,6%. Em uma análise desagregada, o grupo 
das commodities (totalizando US$ 718 milhões) caiu 1,1%. A indústria de 
transformação, por sua vez, embarcou US$ 1,05 bilhão, incremento de apenas 
1,2%, bem inferior ao do Brasil no período, que foi de 4,5%. Ao comentar os 
resultados, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Heitor José Müller, destacou que a retomada econômica da Argentina 
evitou que o aumento nas vendas externas gaúchas fosse ainda mais tímido. 
“Este importante parceiro comercial do Estado aumentou em mais de 61% a 
demanda externa por produtos industriais nossos. Caso o nível de importações 
do país vizinho permanecesse igual ao mesmo mês do ano passado, a indústria 
gaúcha teria exportado 5,1% a menos”, observou.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS, através do seu Comitê de Defesa e Segurança, recebeu, na 
segunda-feira (12), 140 oficiais na Jornada de Estudos Econômicos da Escola 
do Comando Maior do Exército. Os participantes são de diversas áreas das 
Forças Armadas, como artilharia, cavalaria, engenharia e intendência. Depois 
de graduados, eles assumirão posições de comando em diversas unidades 
distribuídas no País.

A Escola do Comando Maior do Exército realiza a formação dos oficiais em 
assuntos estratégicos. Em Porto Alegre, o grupo participou de três painéis: 
sobre o desenvolvimento da econômica gaúcha, a indústria no Estado e a 
agroindústria. A FIERGS recebe a Jornada de Estudos Econômicos da Escola 
do Comando Maior do Exército há mais de dez anos.
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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.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) inaugurou na manhã desta segunda-
-feira (12) as novas instalações do seu Centro de Atividades de Canoas (rua 
Aurora, 1220), com o Centro Integrado de Saúde do Sesi. “Este novo Centro 
de Atividades é uma evolução e uma referência na promoção da saúde dos 
industriários e de sua qualidade de vida. O Sesi, além de obras e equipamentos, 
investe na capacitação de seus profissionais, buscando inclusive parcerias em 
instituições do Canadá, Estados Unidos e Finlândia”, destacou o presidente do 
Sistema FIERGS, Heitor José Müller. As obras integraram o Centro de Ativida-
des 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. 
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A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, criada pelo Conselho de Responsabilidade Social e Cidadania da FIERGS, teve seu projeto selecionado pelo 
Programa Sage Enterprise Fund, que apoia ideias inovadoras de instituições sem fins lucrativos. Lançada neste ano, a iniciativa global da Sage Founda-
tion – entidade ligada à multinacional britânica de tecnologia Sage – doará U$10 mil à Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais. “A área do terceiro setor é 
uma das mais atingidas pela atual crise política e econômica do país. Receber esse aporte financeiro neste momento será fundamental para mantermos 
os cursos que temos em andamento”, ressalta o diretor superintendente da instituição, Paulo Renê Bernhard. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 O 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano, realizado em Caxias do Sul (RS), 
terminou nessa quarta-feira (14). Após três palestras, cinco mesas-redondas, 
quatro cases e a apresentação de uma futura chamada pública de compra de 
biometano pela Sulgás, o Fórum possibilitou trocas de experiências e conhe-
cimentos em um cenário de novas oportunidades para a cadeia de biogás e 
biometano no Rio Grande do Sul e no Brasil aos mais de 300 participantes. O 
2º Fórum será realizado na cidade de Foz do Iguaçu (PR). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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