
Nº 28
Ano XXV

17 de julho de 2020

www.fiergs.org.br

S . E . M . A . N . A

Gilberto Porcello Petry 
toma posse para 
novo mandato

Ações do Sesi contra a Covid já atingiram mais 
de 250 empresas e 65 mil trabalhadores no RS

Senai prorroga chamada de edital para 
consultoria gratuita na fabricação de EPIs

Psicologia Positiva aplicada ao RH é
tema de debate em 29 de julho

Banco de Alimentos socorre famílias atingidas pelas cheias

FIERGS diz que Reforma Tributária do 
RS precisa ser analisada em detalhes

Curso aborda Saúde Mental 
em tempos de Covid-19

Abertas as inscrições para o vestibular
da Faculdade Senai de Tecnologia

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

Reeleito para mais um mandato, até 2023, à frente da Federação e do 
Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS), 
Gilberto Porcello Petry assume para nova gestão na próxima segunda-feira 
(20), às 17h. Seguindo as medidas de prevenção à Covid-19, apenas o 
presidente e seus vices estarão presentes à cerimônia de posse das novas 
diretorias da FIERGS e do CIERGS. O evento será transmitido ao vivo pela 
internet no canal TV FIERGS no YouTube.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está agindo no combate à Co-
vid-19 junto às empresas, visando à saúde do trabalhador e preservando 
a continuidade das operações de forma segura no ambiente de trabalho. 
Nesta perspectiva, com os trabalhadores atuando de forma presencial, 
o Sesi-RS desenvolveu o serviço de Autodiagnostico de Boas Práticas 
de Prevenção e Controle da Covid-19 na Indústria. Em apenas 20 dias, o 
serviço gratuito já beneficiou 240 empresas, em 86 municípios gaúchos, 
atingindo cerca de 65 mil trabalhadores. Trata-se de uma metodologia 
para avaliar as práticas das indústrias em relação à prevenção e combate 
ao novo coronavírus. Mais informações pelo site  sesirs.org.br ou fone 
0800 51 8555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) prorrogou a 
chamada do edital para prestar mentoria gratuita às empresas que quiserem 
fabricar equipamentos de proteção individual (EPIs), adaptar ou ampliar 
a produção existente. As inscrições estão abertas, até 24 de julho, no site 
do Edital de Inovação para a Indústria. O treinamento on-line, que tem 
duração de oito horas, será realizado pela rede de 27 Institutos Senai de 
Inovação e 60 Institutos Senai de Tecnologia distribuídos pelo país. Serão 
realizadas 350 mentorias, que ocorrerão até 21 de agosto. Empresas de 
todos os portes podem se inscrever. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS, por meio do Centro de Inovação em Fatores Psicossociais 
(CISFPS),  continua com debates on-line sobre da saúde mental. Os we-
binares Sesi – Conversas Inspiradoras ocorrem quinzenalmente, sempre 
às quartas-feiras, às 11h, com profissionais da área de saúde do Sesi-RS 
discutindo assuntos como Saúde Mental em tempos de pandemia: desafios 
para as empresas, O papel do RH nesse novo mundo, A importância das 
Lideranças durante a pandemia e Saúde Financeira: como é sua relação 
com o dinheiro, último apresentado, e que pode ser conferido no Link 
https://www.youtube.com/watch?v=fklyNZsLGdQ. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Banco de Alimentos da FIERGS doou, nessa semana, 1.214 cestas 
básicas de alimentos, kits de higiene e máscaras nas Ilhas da Pintada, Ilha 
Grande dos Marinheiros e na Ilha das Flores. São 18 toneladas de alimentos 
que beneficiarão cerca de 5 mil pessoas atingidas pelas cheias durante esse 
momento de pandemia. Na terça-feira (14) foram entregues 315 cestas em 
instituições da Ilha da Pintada e 95 cestas na Ilha Grande dos Marinheiros. 
Na quarta-feira (15), ocorreu a distribuição de 404 cestas na Ilha da Pintada. 
Já na quinta-feira (16), o Banco de Alimentos fez a entrega de 400 cestas 
na Ilha das Flores. As doações para as Ilhas - assim como para os demais 
beneficiados pelo Banco de Alimentos - ocorrem mensalmente. Cerca de 
470 mil pessoas já foram beneficiadas pelos Bancos de Alimentos com 2 
milhões de quilos de alimentos nessa época de pandemia. Os contatos 
para doações podem ser realizados diretamente com a Rede pelo telefone 
(51) 3026-8020 ou pelo  e-mail bancodealimentos@bancodealimentosrs.
org.br. Ou, ainda, pelo site  www.doealimentos.com.br, ou por depósito 
nas contas do Banco Itaú – Agência  1687 – C/C 29.898-2 ou Banco do 
Brasil – Agência 1889-9 – C/C 122.323-2 – CNPJ: 04.580.781/0001-91, para 
Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.

A FIERGS afirma que o projeto da Reforma Tributária, apresentado em videoconferência 
pelo governador Eduardo Leite, nessa quinta-feira (16), aos deputados estaduais e a líderes 
empresariais, será analisado detalhadamente pela entidade. “É uma reforma muito grande, 
discutiremos minuciosamente nos próximos dias os pontos favoráveis e desfavoráveis ao setor 
industrial, mas também à sociedade como um todo, já que afeta indústria, comércio, serviços 
e agricultura”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O curso Saúde Mental em tempos de Covid-19, lançado pelo Centro de 
Inovação Sesi em Fatores Psicossociais (CISFPS), foi elaborado para apoiar 
as empresas na promoção da saúde mental dos trabalhadores, com dicas 
práticas para as áreas de Recursos Humanos, aos líderes e aos trabalhadores. 
A intenção é contribuir no desenvolvimento de estratégias para lidar com 
questões que envolvem saúde mental e trabalho em tempos de pandemia. 
A capacitação é gratuita e 100% EAD e aborda saúde mental em tempos 
de pandemia, isolamento social e seu impacto na saúde mental e  novos 
contextos de trabalho em período de quarentena. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As inscrições para o vestibular on-line da Faculdade Senai de Tecnologia 
Porto Alegre para os cursos de graduação tecnológica Análise e Desen-
volvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Sistemas Embarcados, 
Automação Industrial e Sistemas de Telecomunicações estão abertas. São 
160 vagas, todas para o turno da noite e a primeira mensalidade é gra-
tuita. O candidato poderá se inscrever gratuitamente via internet no site  
www.senairs.org.br/faculdade com duas opções, realizar a prova de 
seleção on-line, até o dia 27 de julho, ou aproveitar o resultado obtido no 
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) a partir de 2012. Após a inscrição, 
a Faculdade entrará em contato com o candidato para agendar a data da 
prova, ou a apresentação da documentação. As aulas iniciam em 27 de 
julho, de forma remota e ao vivo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA

COMDEFESA
Ocorre em 6 de agosto, às 14h, a 10ª reunião do Comitê da indústria de Defesa e Segurança (Comdefesa) da FIERGS, por meio da plataforma Microsoft 
Teams. A palestrante será a analista de produtividade e inovação da Unidade de Projetos Especiais da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), Larissa de Freitas Querino. Larissa tratará do tema Estudos da ABDI sobre Balança Comercial e Movimentos Societários da Indústria de Defesa. 
Presenças podem ser confirmadas até o dia 4 de agosto pelo email conase@fiergs.org.br para receber o link em até uma hora antes do início da 
transmissão. 
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