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Gilberto Porcello Petry assume para mais um 
mandato à frente da FIERGS e do CIERGS

Alunos do Senai se preparam para a seletiva do Worldskills

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

Confiança do industrial gaúcho 
continua baixa, mas expectativa 
melhora para os próximos seis meses

Sesi-RS lança Sipat Virtual 

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

Ao tomar posse para novo mandato frente à Federação e o Centro 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS), nessa 
segunda-feira (20), o presidente Gilberto Porcello Petry disse que continua 
otimista, apesar do momento difícil pelo qual o Brasil passa em função da 
pandemia do coronavírus. “Acredito na capacidade do homem de fazer 
frente a grandes desafios. Acredito na força do empresário brasileiro 
que irá retirar desta adversidade novas experiências a serem aplicadas 
na sua vida e nos seus negócios. Creio nas soluções da ciência, com a 
descoberta de uma vacina, que encerrará este período triste da história, 
onde todas as nossas resistências estão sendo levadas ao limite”, afirmou, 
dirigindo-se aos integrantes das diretorias por meio de transmissão de 

vídeo. Seguindo os protocolos de segurança em saúde, apenas ele e os 
vice-presidentes estiveram na sede da FIERGS para a cerimônia, que 
contou com as participações por vídeo do presidente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade; e do governador 
Eduardo Leite. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Quando as unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) fecharam as portas devido às medidas de distanciamento social,  
os  23 alunos do Senai-RS que se preparam para a Seletiva WorldSkills não 
imaginavam o que viria. A competição que vai escolher os melhores de cada 
profissão para serem os representantes do País no próximo ano na WorldSkills 
Shangai foi confirmada para ocorrer entre outubro e dezembro de 2020. Nas 
provas, os jovens são desafiados a executar tarefas do dia a dia do trabalho 
das profissões que escolheram, dentro de prazos e padrões internacionais de 
qualidade.  A pandemia foi mais um componente nesta história que sempre 
tem superação, foco e busca por excelência em suas edições. 

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 Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS) cresceu na pesquisa divulgada, 
nessa quarta-feira (22), pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). 
Passou de 42 pontos, em junho, para 49,1, em julho, a segunda alta expressiva seguida (17,1 
pontos) após a queda histórica (-34,9) dos três meses anteriores. Porém, como o índice, que 
varia de 0 a 100, continua abaixo de 50 pontos, mostra falta de confiança ainda predominante 
entre os empresários, embora em recuperação. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Neste momento de pandemia, o Serviço Social da Indústria (Sesi-
-RS) disponibiliza  uma  modalidade alternativa para a Semana Interna 
de Prevenção a Acidentes do Trabalho (Sipat). Trata-se da Sipat Virtual. 
Acompanhando o movimento digital, a Sipat Virtual dará oportunidade 
aos trabalhadores de participarem das ações evitando aglomerações e 
também para os que estão em teletrabalho, sem impactos na produção 
e sem quebra de rotina. 

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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Curso aborda Saúde Mental 
em tempos de Covid-19

Senai prepara instrutores e 
coordenadores pedagógicos

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. As inscrições podem 
ser feitas pelo link https://www.sesirs.org.br/saude-mental.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Mais de 250 pessoas, entre instrutores e coordenadores do Senai, par-
ticiparam esta semana dos dois primeiros webconferences de Educação, 
promovidos pela instituição. A iniciativa ocorrerá sempre às segundas e 
quarta-feiras até outubro, sempre às 15h, e tem como objetivo manter os 
profissionais atualizados. Na próxima semana os temas serão Em apenas 10 
minutos: como acessar os Planos de Curso do Senai, atualizados; Programa 
Senai-RS de Atualização Tecnológica e  Princípios Norteadores da MSEP.
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