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RECESSO DE FINAL DE ANO. 
O SINDIQUIM/RS estará em recesso neste final de 

ano, paralisando suas atividades entre os dias 21 de 

dezembro de 2013 e 05 de janeiro de 2014, retomando 

seus trabalhos no dia 06 de janeiro de 2014.  

 

     

 

 

AGENDA 

 
DEZEMBRO 2013 

 

Seminário - Meeting Confiança Criativa, 

que terá como palestrante Tom Kelley 

executivo da IDEO, referência mundial 

em inovação e autor dos best-sellers A 

Arte da Inovação, As Dez Faces da 

Inovação e "Creative Confidence", 

lançado recentemente. 05 de dezembro 

de 20139h às 12h; Centro de Eventos 

FIERGS - Salão de Convenções. 

Inscrições 

Carta de Crédito: Objetivo de Propiciar 

conhecimento ao empresário para 

analisar as condições que envolvem as 

negociações internacionais de carta de 

crédito: regulamentação, fluxo, principais 

características e possibilidades de 

utilização. Instrutor: Profissional do Banco 

do Brasil, com expertize na área 

internacional. 11 de dezembro de 2013; 9h 

às 18h Local: Centro de Eventos FIERGS 

Av. Assis Brasil, 8787 - Porto Alegre/RS 

inscrições: (51) 3347-8675 ou e-mail 

cin@fiergs.org.br  

 

Curso de Cargas Perigosas - Nos dias 

21 de novembro e 12 de dezembro 

ocorrerá o Curso de Cargas Perigosas. 

Promoção CRQ-V. 

OPORTUNIDADES DE COMÉRCIO E 

INVESTIMENTO - União Europeia e Rio 

Grande do Sul – A Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Sul 

(FIERGS), através do seu Centro 

Internacional de Negócios (CIN-RS) e a 

Delegação da União Europeia no Brasil 

convidam para o Seminário: 

Oportunidades de Comércio e 

Investimentos - União Europeia e Rio 

Grande do Sul Data 05/11/2013 - Local: 

Centro de Eventos FIERGS - Plenário 

Mercosul Inscrições: Email: 

cin@fiergs.org.br  |   www.cinrs.org.br 

 

 

Para FIERGS, aumento 

dos juros penaliza a 

recuperação da economia 

O aumento dos juros penaliza a 

recuperação da economia 

brasileira e afeta as 

perspectivas para o próximo 

ano. Contudo, não podemos 

descuidar da estabilidade e, 

nesse caso, a política fiscal 

precisa dar a sua contribuição 

através do controle dos gastos 

públicos. Isso é especialmente 

importante em um ano marcado 

por eleições e por eventos 

públicos, como a Copa do 

Mundo de 2014", afirmou o 

presidente da Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Sul 

(FIERGS), Heitor José Müller, 

nesta quarta-feira (27), ao 

avaliar a decisão do Comitê de 

Política Monetária (Copom) do 

Banco Central, que elevou a 

Selic em 0,50 ponto percentual, 

passando de 9,5% para 10% ao 

ano. 

 

ABERTAS AS INSCRIÇÕES 

PARA CONVÊNCIO COM 

SEBRAE COM SEGMENTO 

DE COSMÉTICOS  
 
O Sindiquim/RS, o Núcleo 

Gaúcho de Cosméticos e o 

Sebrae formataram convênio 

para as pequenas indústrias de 

cosméticos. Será na área de 

desenvolvimento empresarial e 

irá proporcionar o 

fortalecimento do segmento em 

nosso Estado. As ações 

previstas são consultoria 

financeira e  estratégica, 

marketing comercial, gestão de 

pessoal, ampliação de 

mercado, entre outras. Já estão 

abertas as inscrições para fazer 

parte do convênio, 

Inscrições/informações: 

Carolina Strack Rostirolla 

Gerência Regional Sinos Cai e 

Paranhana Fone: (51) 3594-

2995      (51) 8594-1915 e-mail:  

carolinar@sebrae-rs.com.br 
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