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Vice-presidente Mourão é recebido na FIERGS
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, fez um relato das
ações e objetivos do Governo Federal durante Reunião de Diretorias da
Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
(FIERGS/CIERGS) no final da tarde desta terça-feira na sede da entidade.
Sobre a crise fiscal, destacou que compete ao Governo Bolsonaro buscar
a forma de equilibrar as contas do Estado. “As últimas negociações para
o passo inicial do equilíbrio das contas públicas é a Reforma da Previdência, que pode não ser ótima, mas é a possível. Aí se abre o caminho
para o clima de confiança”, enfatizou.

Foto: Dudu Leal
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Onyx Lorenzoni diz que Reforma Tributária
reduzirá o custo do governo sobre a sociedade
O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx
Lorenzoni, afirmou nesta sexta-feira (9), na Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), que a aprovação da Reforma Tributária servirá para diminuir o número de impostos no País, o tamanho
do impacto deles sobre o PIB e também para reduzir nominalmente cada
um dos tributos. “O presidente Bolsonaro quer ser o primeiro da história
brasileira a diminuir o custo do governo sobre a sociedade”, disse. Onyx
não adianta, porém, como isso vai ser feito, mas assegura que as equipes
do Ministério da Economia trabalham com celeridade para dentro de
duas ou três semanas apresentarem o projeto à Câmara dos Deputados.

Foto: Dudu Leal
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FIERGS e Fraport querem solução rápida para o Salgado Filho
A diretora-presidente da Fraport Brasil, Andreea Pal, apresentou na
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), nessa
terça-feira (6), os planos do grupo alemão para o Aeroporto Salgado
Filho, em Porto Alegre, bem como o atual estágio das suas obras de
ampliação. Em café da manhã com empresários, ela alertou que para o
cronograma ser cumprido será necessário retirar e reassentar até o final
de 2019 mais de mil famílias da Vila Nazaré na área atingida pela obra.
Caso isso não ocorra, ela não assegura a ampliação da pista de 2,3 mil
para 3,2 mil metros até dezembro de 2021, conforme previsto no projeto.

Foto: Dudu Leal

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Gilberto Petry toma posse no Sinmetal
O industrial Gilberto Porcello Petry tomou posse, na noite da última
sexta-feira (2), para mais um mandato à frente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Rio
Grande do Sul (Sinmetal) para o triênio 2019/2022. “A economia brasileira
está em crise e alguns setores, com o metalmecânico, sofrem mais. De
um modo geral, tem sido bastante afetado, e as capacidades ociosas
estão elevadas. Mas, dentro do metalmecânico, o setor de fabricação
de equipamentos para transporte, por exemplo, vem em recuperação
em 2019, algo que começou ainda no ano passado”, disse Petry, que
também é presidente da FIERGS.

Foto: Dudu Leal
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Base deprimida contribui para as
exportações da indústria dispararem no RS
A indústria do Rio Grande do Sul exportou US$ 1,1 bilhão em julho,
um crescimento de 19,8% na comparação com o mesmo período do
ano passado. Porém, o bom resultado se explica, em parte, pela base de
comparação deprimida ainda por conta dos efeitos negativos causados
pela greve dos caminhoneiros e da crise da Argentina, que influenciaram
o setor exportador gaúcho no mesmo mês de 2018, quando o valor
exportado, de US$ 941 milhões, foi o menor desde 2004. Embora a crise
argentina prossiga e a retração nas compras de produtos industrializados
gaúchos pelo país vizinho tenha chegado a 33,1% em julho de 2019, dois
dos principais parceiros comerciais do RS seguiram o caminho inverso e
aumentaram suas compras de forma considerável: a China, com US$ 506
milhões, cresceu 6,5%; e os Estados Unidos, com US$ 127 milhões, 67,1%.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

IDI-RS cresce 2,7% no semestre
O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado pela Federação
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), nessa segunda-feira (5), fechou o primeiro semestre de 2019 com crescimento de 2,7%
na comparação com os seis primeiros meses de 2018. “A indústria gaúcha
está inserida em um contexto de estabilização desde o início do segundo semestre de 2018. A baixa base de comparação no mesmo período
do ano passado favoreceu o crescimento da atividade nesse ano”, diz o
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Workshop trata da Substituição Tributária para as indústrias
Será na terça-feira, 13 de agosto, o workshop voltado para sindicatos com o tema "O impacto das alterações no Regime de Substituição Tributária
para as Indústrias", realizado pela FIERGS, por meio dos Conselhos de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec) e de Articulação Sindical e Empresarial (Conase). Será na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, às 10h, e o evento servirá para explicar como as modificações no
ICMS-Substituição Tributária afetam a competitividade de diferentes setores industriais. O palestrante será Luiz Antônio Bins, ex-secretário da Fazenda
Estadual e Conselheiro do Contec. Informações: (51) 3347-8724 ou 3347-8726. Inscrições: http://bit.ly/workshopparasindicatos.

Parceria com Universidade de Durham, na Inglaterra,
pretende impulsionar negócios gaúchos no exterior
O Sebrae-RS, com apoio da FIERGS, realiza uma parceria com a Universidade de Durham, na Inglaterra, para promover a internacionalização
das empresas brasileiras. Uma das iniciativas trata-se da criação do Índice
de Avaliação de Risco de Mercados Internacionais (RI-Index). Esse índice
apresentará o risco dos mercados para empresas exportadoras, podendo
apoiar a tomada de decisão durante esse processo de internacionalização.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Senai Nilo Peçanha recebe
Comenda Mérito Raul Randon
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) Nilo Peçanha
recebeu no final da tarde desta terça-feira (6) a Comenda Mérito Raul
Randon de Metalmecânica, criada neste ano, em sessão solene da Câmara Municipal de Caxias do Sul. O ato aconteceu no plenário da Casa e
homenageou também a João Francescutti e a Nilva Randon. Idealizador
da comenda, de 12 de março de 2019, o vereador Gustavo Toigo detalhou
momentos da trajetória do empreendedor Raul Randon.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Ferramentas de fomento para startups
Oportunidades de Fomento Voltadas às Startups foi o tema da palestra
do diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein, na última quarta-feira (7),
promovida pelo Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel) em parceria com o
Pelotas Parque Tecnológico, na sala multiuso do Parque. Trein apresentou
as ferramentas para o financiamento de projetos e inovações, e apontou
as formas de apoio disponibilizadas pelo Senai através de profissionais
e instrumentos de inovação, como a Empresa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial (Embrapii) e editais de inovação. O diretor do Senai
também esclareceu dúvidas da plateia, formada por jovens integrantes
de empresas incubadas e representantes de startups.
O presidente do Cipel e diretor da FIERGS, Amadeu Fernandes, ressaltou
que a conexão entre empresários e futuros empreendedores configura
uma relação ganha-ganha. “A indústria é um terreno fértil para startups
porque dá escala para seus projetos. Em contrapartida, as grandes empresas
conseguem aproveitar essas soluções inovadoras, rápidas e baratas para
reduzir custos e aumentar produtividade”, disse.

Transformação digital é tema do 7º Fórum IEL de Inovação
O papel das pessoas frente ao novo contexto digital, o uso da tecnologia e o lado humano serão temas abordados no 7º Fórum IEL de Inovação, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), que será realizado dia 27 de agosto, a partir das 14h, na sede da FIERGS. A programação está fundamentada
em questões como reconfiguração da mente para o desenolvimento de um mindset digital, que possibilite a transformação de ideias com tolerância
ao desconhecido, além de uma cultura digital, com agilidade para decisões , e o líder digital, como referência para a implementação desta nova cultura.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Senai lança pós-graduação em Manutenção Inteligente
O Senai-RS lançou o Pós-Graduação Manutenção Inteligente de Sistemas Industriais Complexos. O novo curso busca atender às mudanças
tecnológicas que surgem pela Indústria 4.0, e que requerem novas competências aplicadas aos profissionais de manutenção e tem como público
alvo engenheiros e tecnólogos. O curso de Engenharia de Manutenção
Inteligente é composto por oito disciplinas que compõem um conjunto
interrelacionado de conhecimentos. Este curso enfatiza as estratégias de
planejamento, programação e verificação (controle) no âmbito da manutenção, bem como a adoção de medidas de correção de desvios para a
consecução dos objetivos e da missão da empresa, utilizando ferramentas
no estado da arte da tecnologia associada.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Faculdade Senai promove palestra
sobre empreendedorismo
Você é o seu próprio negócio! é o título da palestra da especialista em marketing digital, Carolina Leonel, promovida pela Faculdade Senai de Tecnologia
em conjunto com a consultoria de negócios Sculpt Business, dia 14 de agosto,
a partir das 19h, na sede da Faculdade Senai (Av. Assis Brasil, 8450).
Carolina, que está à frente da Sculpt, vai abordar o mundo do empreendedorismo e a identificação de oportunidades de negócios. Ela apresentará
ferramentas e diretrizes de como planejar um negócio e trabalhar o marketing
digital. Carolina Leonel é graduada pela ESPM e possui MBA em Indústria Criativa: Cenários de Inovação pela Unisinos. É especialista em marketing digital,
projetos de inovação e articulação governamental. Trabalhou em empresas
nacionais e internacionais de comunicação e marketing.
Inscrições no link: https://forms.gle/kkHjTvJJJ5fJkJ8A8

Grupo Sesi Show comemora
30 anos de atuação
Em 2019, o Grupo Sesi Show e o Show Integração – projetos que realizam a difusão de ações culturais educativas à população no município
de Santa Rosa – completam 30 anos. Inserido no programa de Iniciação
às Artes do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), o Sesi Show promove
oficinas de música, dança ,artes visuais e teatro na cidade de Santa Rosa
desde 1989. O projeto trabalha diferentes expressões artísticas de forma
interdisciplinar, tendo como objetivo levar arte e cultura ao público, além
de fomentar o interesse e aproximação do ser humano pela arte.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dia Nacional da Construção
Social tem como tema
O Mundo está mudando, e você?
A 13ª edição do Dia Nacional da Construção Social vai ocorrer no dia 17
de agosto, no Rio Grande do Sul, simultaneamente nas cidades de Pelotas e
Santa Rosa, das 13h às 17h. O tema de 2019 é O Mundo está mudando, e você?
e é dedicado aos trabalhadores da construção civil e seus dependentes. Serão
aproximadamente 40 serviços disponíveis. A expectativa de público é de 3 mil
pessoas nas duas cidades.
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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MARKETING DIGITAL
Será em Garibaldi, em 15 de agosto, o Encontro de Oportunidades Marketing Digital: Estratégias de acesso a mercados e potencialização de vendas.
A realização é da FIERGS, por meio do Conselho da Pequena e Média Indústria (Copemi), com apoio da CIC do município. Será das 9h às 10h30min, no
auditório da Câmara de Indústria e Comércio (Av. Perimetral, 897). O objetivo é orientar os pequenos e médios industriais sobre as vantagens da utilização de ferramentas de marketing digital para a potencialização de vendas. As vagas são limitadas e a participação poderá ser tanto presencial quanto
online. Informações: (51) 3347-8726 ou copemi@fiergs.ogr.br.

MERCOPAR
Em 2019, a Mercopar – Feira de Inovação Industrial, que se realiza de 1º a 3 de outubro, em Caxias do Sul, chega a sua 28ª edição com a inclusão
da FIERGS como parceira do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RS (Sebrae-RS) no evento. Realizada no Centro de Eventos da Festa da Uva, a feira oferece a oportunidade para a troca de conhecimento e a construção de relacionamentos que podem impulsionar parcerias e
negócios, e dispõe de um amplo espaço para exposição de empresas de diferentes segmentos da indústria. informações podem ser obtidas em
https://mercopar.com.br ou (51) 3067-5750.

FEIRA ANUGA
Maior feira do mundo voltada ao setor de alimentos e bebidas, a Anuga 2019 ocorre este ano entre 5 e 9 de outubro em Colônia, na Alemanha.
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), articula uma missão
ao evento, cujas inscrições estão abertas até o dia 16 de agosto. O empresário que participar da missão terá contato com as principais tendências globais de consumo e contará com apoio técnico, realizará visitas técnicas e participará de networking nacional e internacional. Informações:
cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8675.
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