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Governo suspende medida de 
regime especial de fiscalização 
da CEEE Distribuidora

Aumenta confiança entre empresários gaúchos

EJA é oportunidade de qualificação profissional

Alunos criam aplicativo que facilita 
a autonomia de deficientes visuais

Rio Grande do Sul sedia workshop de instrutores e alunos 
da Olimpíada do Conhecimento

Ideias podem virar projetos no Edital Gaúcho 
de Inovação para Indústria

Nova presidente do TST 
elege valorização da Justiça 
do Trabalho como prioridade

Ricardo Amorim abordará desafios e oportunidades criadas 
pelas transformações tecnológicas em evento do Sesi

Equipes de robótica participam de amistoso 
na Escola Sesi de Gravataí

Senai promove capacitações corporativas

Inscrições para Feira de 
Hannover vão até o dia 28
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A Receita Estadual suspendeu a medida do regime especial de fiscali-
zação-REF da Distribuidora de Energia Elétrica CEEE, um dia após o Centro 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS) obter liminar que 
garantia crédito de ICMS na aquisição de energia elétrica para as indústrias 
associadas. A suspensão beneficia todas as indústrias do Estado atendidas 
pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) 
que voltam a ter direito ao crédito da energia utilizada no seu processo 
produtivo, destaca o presidente da Federação e do Centro das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS), Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) 
de fevereiro, divulgado na quinta-feira (20) pela FIERGS, aumentou 
0,4 ponto em relação a janeiro, atingindo 66,9. A confiança no mês 
chegou ao maior nível desde janeiro de 2019, quando foi de 67,1, 
13,4 pontos acima da média histórica de 53,5, e somente 0,8 abaixo 
do recorde de abril de 2010 (67,7). A expansão no período é explicada 
pelo componente de expectativas para os próximos seis meses, cujo 
índice cresceu pela quinta vez seguida e atingiu 70,3 pontos, 0,7 acima 
de janeiro. “Apesar dos indicadores de atividade do setor mostrarem 
declínio nos últimos meses, a confiança continua entre os empresários 
gaúchos, não apenas pela percepção de melhora nas expectativas fu-
turas, mas também nas condições atuais”, diz o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Trinta e cinco anos foi tempo que Adriana Beatris Martini ficou longe 
dos estudos. Incentivada pelos dois filhos, ela decidiu se reencontrar por 
meio do conhecimento e procurou a Educação de Jovens e Adultos do 
Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). No final de 2019, ela se formou no 
Ensino Médio junto com quase 300 colegas no Teatro do Sesi, em Porto 
Alegre. “O que me incentivou também foi a possibilidade de eu mesma 
fazer os meus horários de estudo com a educação a distância e, ao mesmo 
tempo, poder contar com as aulas presenciais, que são muito construtivas 
e promovem a troca com professores e outros alunos”, destaca Adriana. Em 
breve, ela dará os próximos passos, entrar para a faculdade de Gastronomia. 
“Não quero parar e espero que minha história inspire outras pessoas”, relata.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com a tarefa de criar um projeto pensando na cidade do futuro, os 
estudantes da equipe de robótica Kronos, da Escola Sesi de Ensino Médio 
de Gravataí, desenvolveram um aplicativo que irá mapear as calçadas 
facilitando o deslocamento dos deficientes visuais, cadeirantes, idosos e 
pessoas com crianças. Batizado de “Kmobi” é similar ao Waze (aplicativo que 
informa o trajeto nas ruas), mas a versão dos alunos de Gravataí analisa a 
situação das calçadas. A plataforma irá mostrar a melhor rota, permitindo 
que o usuário escolha se prefere o percurso mais rápido ou em melhores 
condições, além de informar quando acaba o piso tátil, desnivelamento 
e se há buracos no trajeto.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Durante toda esta semana, os instrutores e alunos das ocupações 
Manutenção industrial e Carpintaria de Telhados que já treinam para 
Olimpíada do Conhecimento - Seletivas WorldSkills 2021 participaram 
de workshops no Rio Grande do Sul. No Senai da Construção Civil, em 
Porto Alegre, alunos dos Estados do Rio Grande do Sul, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo da ocupação Carpintaria 
de Telhados fizeram um simulado acompanhado. Seus instrutores parti-
ciparam de um workshop sobre como conduzir uma prova com o expert 
Waldemar Furbringer. Os alunos e instrutores da ocupação de Manutenção 
Industrial do Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, além do Rio 
Grande do Sul tiveram as mesmas atividades no Senai Gravataí. O expert 
de Manutenção Industrial, Juan Henrique Carvalho, conduziu as atividades.

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sebrae, 
Sesi, Senai, IEL e FIERGS, com apoio Secretaria de Inovação, Ciência e 
Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, está recebendo inscrições 
para o segundo ciclo até o dia 8 de março. No primeiro, encerrado em 
novembro, teve 22 aprovações. Foram 81 ideias inscritas no total.  O edital 
busca promover a cultura da inovação e aumentar a competitividade da 
indústria gaúcha, disponibilizando entre R$120 mil e R$ 480 mil. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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A nova presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministra Cristina Peduzzi, afirmou 
em seu  discurso de posse, na quarta-feira (19), em Brasília, que o compro-
misso prioritário de sua gestão será a valorização da Justiça do Trabalho 
no desempenho das suas funções institucionais de prevenir e pacificar 
os conflitos sociais. “Precisamos insistir nessas atribuições essenciais, 
tendo a lei como inspiração para uniformizar a jurisprudência e criar, 
como consequência, cenário onde a segurança jurídica seja a regra para 
empregados e empregadores”, ressaltou na cerimônia, que foi acompa-
nhada pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Feira de Hannover, maior evento internacional 
para a tecnologia industrial, contará entre 20 e 24 de 
abril com uma missão empresarial articulada pela 
FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios 
(CIN). Este ano, a feira alemã apresenta aos participantes 
três tendências globais da transformação: customização, 
cadeia integrada de fornecimento e redução de emissões. 
Inscrições ainda são aceitas até a próxima sexta-feira, 28 
de fevereiro, e mais informações podem ser obtidas em  
cinbusiness@fiergs.org.br ou (51) 3347-8675.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As dez equipes que vão representar o Rio Grande do Sul na etapa 
nacional do Torneio Sesi de Robótica First Lego League, em São Paulo, 
participaram de um amistoso realizado no sábado (15), na Escola Sesi 
de Ensino Médio de Gravataí. Ao longo do dia, os estudantes tiveram 
a oportunidade de trocar ideias sobre os projetos desenvolvidos, 
receber feedback de juízes, apresentação do design dos robôs e 
também uma dinâmica de integração entre todas as equipes. “Foi 
um momento de trocas muito ricas para os estudantes, as equipes 
saíram muito felizes, cheias de ideias e itens para ajustar, e com muitas 
experiências novas”, avalia a coordenadora do Torneio de Robótica 
do Sesi no RS, Fernanda Arusievicz.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Iniciou esta semana a primeira etapa (EAD) do curso Soft Skills, di-
recionado a coordenadores pedagógicos das unidades do Senai. O trei-
namento, realizado pelo próprio Senai-RS, tem por objetivo fortalecer a 
prática docente para o desenvolvimento das competências profissionais 
e capacidades técnicas necessárias no mundo do trabalho, considerando 
as necessidades da Indústria 4.0. O principal foco é o atendimento das 
dez Capacidades Socioemocionais preconizadas pelo Fórum Econômico 
Mundial. São elas: Resolução de problemas complexos, Pensamento crítico, 
Criatividade, Gestão de pessoas, Coordenação, Inteligência Emocional, 
Capacidade de julgamento e de tomada de decisões, Orientação para 
servir, Negociação e Flexibilidade cognitiva.

O curso integra o portfólio de atualizações e capacitações corporativas 
realizadas em fevereiro que atingiram 160 profissionais da instituição. São 
eles: Formação de Multiplicadores da Robótica Lego para instrutores de 
Educação Superior, Profissional, Básica e de Nível Técnico; Capacitação no 
Ambiente SAPIEN para instrutores de Educação Profissional; Gestão de 

Projetos Integradores para instrutores de Educação Profissional; Workshop de 
Coordenadores Pedagógicos; Encontro de Sedes e Polos para coordenadores 
pedagógicos, Oficina de Produção de Video para instrutores de Educação 
Profissional e Encontro de Docentes das Unidades Móveis.

Qual será o impacto da revolução tecnológica, econômica, social e 
demográfica no setor de saúde no Brasil? E quais os desafios e as novas 
oportunidades no atual cenário, que passa pelas maiores transformações 
tecnológicas já vistas pela humanidade? Essas serão algumas das per-
guntas respondidas pelo economista Ricardo Amorim, pós-graduado em 
Administração e Finanças Internacionais pela Essec de Paris, na palestra de 
abertura do evento Conecta Saúde Sesi, nos dias 6 e 7 de maio, na FIERGS.  

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
Será em 24 de março, na FIERGS, às 13h, o Seminário Negociações Coletivas, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, 
por meio dos Conselhos de Relações do Trabalho (Contrab) e de Articulação Sindical e Empresarial (Conase) da entidade.  Na pauta estarão Orientações 
Gerais para as Negociações 2020, a Reforma Sindical e o Futuro da Unicidade, entre outros temas. O Seminário busca impulsionar a preparação de 
empresas e profissionais para que as negociações coletivas sirvam como instrumento de adequações e flexibilidade no trabalho, de redução de conflitos, 
aumento de produtividade e alcance de competitividade. Informações: (51) 3347-8632.

CAPACITAÇÕES
As capacitações “Exportação Primeiros Passos” e “Importação Primeiros Passos”, realizadas pela FIERGS, ocorrerão a partir de março. A primeira no dia 11,  
das 13h30min às 17h30min, e a segunda, no dia 25, no mesmo horário. Informações e inscrições podem ser buscadas em http://bit.ly/Export2020 
(exportações) e http://bit.ly/import2020 (importações). Também a Oficina de Inteligência Comercial – Seleção de Mercados Internacionais será realizada 
em 18 de março, das 9h30min às 16h30min. Informações e Inscrições: http://bit.ly/oficinaI18032020.

QUALIDADE E METROLOGIA 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), juntamente com a Rede Metrológica do RS, promove de 27 a 29 de maio o Fórum 
Nacional de Qualidade e Metrologia. O evento, composto por palestras e minicursos, será realizado na Fundação Casa das Artes e no Instituto Senai 
de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, em Bento Gonçalves. Informações: https://www.senairs.org.br/forum-qualidade-e-metrologia
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