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ENAI 2015 – Encontro Nacional da
Indústria

SINDIQUIM – RS EM
NOVA SEDE EM 2016

Comitiva de empresários gaúchos no evento,
com
participação
do
Presidente
do
SINDIQUIM/RS, Sr. Newton Battastini.

Informamos que estamos mudando
nossa sede social própria, endereço:
Rua Santa Catarina, 40 Sala 906 Santa Maria Goretti - Porto Alegre
–
RS
91030-330.
Telefone
3331.5200.
Mais
um
passo
importante para consolidação de
sua representatividade, uma sede
própria, com toda a estrutura para
bem atender nossos representados.
Além da área administrativa,
teremos sala para reuniões e
auditório para realização de
cursos/seminários em um único
espaço.

Sobre o ENAI 2015

O Encontro Nacional

da Indústria – ENAI é a convenção anual do setor
industrial brasileiro. Organizado pela CNI desde
2006, o evento reúne aproximadamente dois mil
participantes, entre líderes empresariais, entidades
de

representação da indústria

de

todos os

segmentos e estados brasileiros e personalidades
políticas. A 10ª edição será realizada nos dias 11 e
12 de novembro de 2015 com o tema Brasil: ajuste
e correção de rota. Na oportunidade, o ENAI
promoverá discussões de como a indústria e o
Brasil podem atuar em possíveis correções de rumo
para melhorar a competitividade da indústria e da
economia. Atualmente, o país ocupa a 56ª
posição

do

ranking

o

Anuário

Mundial

de

Competitividade divulgado pelo IMD, (Institute for
Management Development), em 2015. O Brasil
perdeu 18 posições em 5 anos está na frente
apenas de 5 países, Mongólia, Croácia, Argentina,
Ucrânia e Venezuela. Fonte

CNI

AGENDA-SINDIQUIM/RS
DEZEMBRO 2015 – Reunião Comitê
Técnico. 03 de dezembro de 2015 –
13h30min às 17h00min.

FIERGS

DEZEMBRO
2015
–
Seminário:
Transporte de Benzeno – 16 de
dezembro de 2015 – 13h30min às
18h00min.

