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Encontro de Negócios Internacional da Mercopar será virtual

Centro de Eventos FIERGS recebe mais um evento-teste

Palestra sobre propriedade industrial

Sesi-RS coloca plataforma de Saúde Mental 
On-line à disposição de empresas

Expansão na atividade da indústria gaúcha chega a 4,1%

Prêmio Pesquisador Gaúcho terá formato diferente

Senai-RS projeta foco na indústria 4.0

Substâncias Restritas
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A FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), 
organiza o Encontro de Negócios Internacional Virtual da Mercopar 2020. 
Será por meio da plataforma de matchmaking, entre os dias 17 e 19 de 
novembro, dentro da Mercopar – Feira de Inovação Industrial, que ocorrerá 
em Caxias do Sul seguindo rígidas medidas de segurança sanitária, como 
proteção no credenciamento e no controle de acessos dos participantes, 
com o distanciamento necessário. Também estão previstas intensiva higie-
nização dos espaços e estações com álcool gel, além de uma série de ações.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Centro de Eventos FIERGS será sede de um segundo evento-teste em 
suas dependências, reunindo uma feira de negócios e um congresso. A 4ª 
SindExpo e o 1° Congresso Gaúcho AssosindicosRS, destinados a síndicos 
e trabalhadores da área de condomínios, ocorrem simultaneamente de 
16 a 18 de outubro. Equipes da prefeitura de Porto Alegre acompanharão 
desde a montagem da estrutura até a finalização dos eventos, verificando 
o cumprimento das regras de segurança sanitária e distanciamento. O 
primeiro evento-teste realizado no Centro de Eventos FIERGS foi em 11 
de setembro, um treinamento de modelo de congresso coordenado pelo 
Porto Alegre e Região Metropolitana Convention Bureau. 

Patentes na velocidade da era digital é o webinar Soluções Senai 
que será realizado dia 22 de outubro, às 17h, promovido pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial com o examinador do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (Inpi),  Roberto Strohaecker. No 
evento, que é gratuito, o especialista vai falar sobre estratégias de pro-
teção da propriedade industrial,  e os novos programas do instituto que 
estão conseguindo acelerar os processos, deixando os trâmites mais 
rápidos. Strohaecker  também vai abordar os programas do Inpi para 
fortalecer a pesquisa e a inovação. Informações e inscrições pelo site:  
www.senairs.org.br/evento/patentes-na-velocidade-da-era-digital.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), por meio do Centro de Inovação 
Sesi em Fatores Psicossociais (CISFPSS), lança a Plataforma de Saúde Mental 
On-line., disponível para empresas de todo o Brasil. Trata-se de atendimento 
psicológico de forma segura e totalmente sigilosa. A intenção é ajudar os 
trabalhadores a lidarem com questões emocionais e conquistarem mais 
bem-estar, além de auxiliar as empresas na gestão de fatores psicos-
sociais. A plataforma é um sistema inteligente que, além das consultas 
aos trabalhadores, possibilita diagnóstico e mapeamento na empresa. 
A escolha do psicólogo do Sesi é feita pelo trabalhador, que também 
poderá agendar o melhor horário para a consulta, por meio de um link 
disponibilizado pela área de Recursos Humanos da empresa. Informações:  
sesirs.org.br/servicos/plataforma-de-saude-mental-line ou pelo  
fone  0800 51 8555

Com alta de 4,1% em agosto, na comparação com julho, o Índice de 
Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado nessa terça-feira (6) pela Fede-
ração das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), manteve a 
trajetória de recuperação, depois do choque negativo de março e abril. Foi 
a quarta expansão consecutiva, mas precisa crescer ainda 5,6% para voltar 
ao patamar de fevereiro de 2020, anterior à crise provocada pelo corona-
vírus. “O processo de retomada da indústria gaúcha continua, mas é feito 
em cima de uma base muito deprimida, de perdas históricas provocadas 
pelas medidas restritivas impostas aos setores econômicos durante essa 
pandemia”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, explicando 
que a recuperação foi impulsionada pelo paulatino afrouxamento dessas 
medidas restritivas adotadas para o enfrentamento da pandemia. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Ao completar 10 anos, o prêmio Pesquisador Gaúcho 2020 será apre-
sentado em formato diferente a partir de 18 de outubro. A Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada 
à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, promove a premiação por 
transmissão nas redes sociais, com reconhecimento aos pesquisadores de 
todas as áreas do conhecimento que contribuem significativamente para 
o desenvolvimento do Estado e são fundamentais no trabalho contra o 
coronavírus. No primeiro dia, às 18h, ocorrerá a solenidade de abertura da 
premiação, gravada no Estúdio F da FIERGS, que apoia o evento por meio 
do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). De 19 a 23 de outubro, serão transmitidas 
as entrevistas com os agraciados, em um total de 12 categorias. O reitor da 
UFPel, Pedro Curi Hallal será homenageado por sua atuação na coordena-
ção do Epicovid-19/RS. O evento também terá a participação dos Jovens 
Talentos Científicos Gaúchos, que reconhecerá estudantes de escolas 
públicas que ganharam medalhas de ouro nas Olimpíadas Estudantis. O 
superintendente do IEL-RS, Carlos Heitor Zuanazzi, participou essa semana 
da gravação da cerimônia de abertura (foto) interagindo com a aluna da 
UCS vencedora na categoria Pesquisador na Indústria, Suélen Moresco.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está, por 
meio da virtualidade, com um amplo portfólio de cursos a distância, e da 
mobilidade, através de suas unidades móveis, alcançando maior número 
de municípios (no ano passado foram 429) e atendendo as novas deman-
das da indústria. “A indústria 4.0 se impõe como realidade, mesmo que 
seu trajeto seja longo, e o Senai está buscando facilitar essa jornada das 
empresas”, explica o diretor-regional, Carlos Trein. Mais informações sobre 
os cursos e unidades móveis pelo site do Senai (www.senairs.org.br) ou 
pelo fone 0 800 051 8555.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Programa de Proficiência em Substâncias Restritas (PPSR) do Senai-RS 
está com inscrições abertas para a segunda rodada que inclui análises  e 
apoio técnico para onze grupos de materiais: Couros, Têxteis, Laminados 
sintéticos, Materiais poliméricos, Materiais celulósicos, Componente me-
tálicos, Produtos químicos, Aviamentos, Adornos, Embalagens e Compo-
nentes Mistos. O PPSR, conduzido pelo Instituto Senai de Tecnologia em 
Couro e Meio Ambiente, tem como objetivo a melhoria da competitividade 
da cadeia de calçados para exportação, com apoio da Assintecal, CICB e 
Abicalçados. Mais informações e o regulamento completo estão no site 
www.senairs.org.br/ppsr

Sipat Virtual 
O Sesi-RS disponibiliza  uma  modalidade alternativa para a Sema-

na 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 im-
pactos na produção e sem quebra de rotina. Ela tem formato virtual na 
plataforma EAD do Sesi-RS (LMS), e é composta por um combo com cinco 
palestras gravadas por especialistas nas temáticas abordadas(Infecções 

Sexualmente Transmissíveis; Comportamento seguro: prevenção e 
proteção no trabalho; Gerenciamento do Estresse; Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis; e Comportamento saudável para o Bem Estar e Au-
tocuidado no trabalho), com quiz interativo relacionado ao conteúdo 
apresentado e material complementar disponibilizado para download. 
Os participantes que completam a Sipat recebem um certificado e a 
empresa recebe um relatório de participação de sua equipe. Informações 
pelo fone 0800 51 8555.
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