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Senai faz aventais e máscaras para hospitais

Cursos EAD gratuitos disponibilizados pelo site

CNI lança calculadora para auxiliar em 
acordos de redução de jornada e salário

FIERGS defende que reabertura do 
comércio no RS deve ser ampliada 

Sesi cede ginásio de esportes para montagem
de hospital de campanha em Pelotas
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está produ-
zindo aventais e máscaras para hospitais. A iniciativa faz parte da ação da 
instituição para a produção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
a fim de contribuir no combate à Covid-19 e seus efeitos econômicos e 
sociais. “Estamos usando nossa estrutura para contribuir como podemos”, 
ressalta o diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS disponibiliza 61 cursos EAD gratuitos pelo site (sesirs.org.
br/educação/educação-continuada-distancia). São cursos que variam de 
4h a 60h e que estão organizados pelos eixos Desenvolvimento Pessoal e 
Profissional, Frigoríficos, Idiomas, Informática e Mineração.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A pandemia de coronavírus trouxe impactos há décadas não vistos 
sobre as empresas e nas relações do trabalho. Neste aspecto, a possibi-
lidade de redução proporcional de jornada e salário por acordos diretos 
entre empregador e empregado surgiu como alternativa essencial para se 
atravessar a crise e se preservar, ao máximo, empregos. Mas como realizar 
o cálculo dos salários e do benefício emergencial do empregado em caso 
de acordo ou de suspensão do contrato do trabalho?

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Industria (Sesi) cedeu seu ginásio de esportes, 
localizado na avenida Bento Gonçalves em Pelotas, para a montagem do 
hospital de campanha na cidade. O local terá 159 leitos de enfermaria para 
pacientes diagnosticados com a doença Covid-19. O Sesi disponibilizou 
ao Governo do Estado o espaço de seus ginásios de esportes para que 
fossem usados para ações que ajudem no combate à Covid-19 e seus 
efeitos econômicos e sociais. Pelotas foi a primeira cidade a solicitar seu uso

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A decisão  do governo do Estado de manter fechado o comércio das 
regiões  metropolitanas de Porto Alegre e da Serra Gaúcha até o dia 30 de 
abril foi recebida com restrições pela Federação  das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS). "Ė necessário  que ocorra uma flexibilização  
para a reabertura dessas lojas, principalmente  as pequenas, que assim 
como as pequenas indústrias têm mais dificuldades em cumprir seus com-
promissos,  já que nem todas possuem facilidade  de acesso a linhas  de 
crédito. Essas precisam da receita da suas vendas diárias. Estão ficando sem 
fôlego. A decisão  do governo  do Estado deve ser revista", diz o presidente  
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry,  ressaltando também a preocupação  
dos industriais gaúchos  que não conseguem desovar a produção.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Abril Verde orienta na prevenção 
a acidentes de trabalho

A campanha do Abril Verde do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), mês 
em que é abordada a Segurança e Saúde no ambiente de trabalho, reflete 
sobre ações para prevenir acidentes.  Prevenção, aliás, é o foco principal 
deste movimento que também aborda a saúde integral, o cuidar-se e 
cuidar do outros e SST no Trabalho Geral. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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