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Mercopar 2020 abre credenciamento para visitantes

Inscrições continuam abertas para
Programa de Substâncias Restritas do Senai-RS

Exportações da indústria no RS completam 
um ano de quedas consecutivas

FIERGS recebe evento-teste corporativo

Plataforma de Saúde Mental On-line 
do Sesi-RS atende todo o Brasil 

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

A 29ª Mercopar - Feira de Inovação Industrial está com credenciamento 
online aberto para  visitantes. Promovido pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e pelo Sebrae-RS, o evento 
acontecerá de 17 a 19 de novembro, das 13h às 20h, no Centro de Feiras e 
Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul-RS. A visitação é gratuita e aberta 
ao público para maiores de 18 anos. Para participar, é necessário realizar 
inscrição prévia pelo link www.bit.ly/CredenciamentoMercopar. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Programa de Proficiência em Substâncias Restritas do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com inscrições 
abertas para a segunda rodada que inclui análises  e apoio técnico para 
11  grupos de materiais: Couros, Têxteis, Laminados sintéticos, Materiais 
poliméricos, Materiais celulósicos, Componente metálicos, Produtos 
químicos, Aviamentos, Adornos, Embalagens e Componentes 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. 
O programa tem como propósito promover e comprovar a conformidade 
dos materiais quanto aos limites de substâncias restritas da legislação e 
normas nacionais e internacionais. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com redução em 17 dos 23 setores que registraram embarques no 
mês, as exportações da indústria do Rio Grande do Sul completaram, em 
setembro, um ano de quedas consecutivas. As vendas externas industriais 
totalizaram US$ 827,8 milhões, o 12º recuo em sequência no comércio 
exterior, retração de 25,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, 
quando alcançaram US$ 1,1 bilhão. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Centro de Eventos FIERGS recebe, desta sexta-feira até domingo 
(18), mais um evento-teste em suas dependências. Será o primeiro cor-
porativo para geração de negócios e com presença de público autorizado 
pela prefeitura de Porto Alegre após a liberação das feiras e congressos 
no Rio Grande do Sul. A SindExpo, voltada a síndicos e fornecedores do 
setor, espera reunir cerca de 1,5 mil pessoas, que circularão pelo espaço 
obedecendo regras impostas para enfrentamento da pandemia. O evento 
terá limitação de público em cem pessoas por hora, aferição de tempera-
tura na entrada da feira, distanciamento social e troca de máscaras a cada 
duas horas, entre outras medidas de higiene.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), por meio do Centro de Inovação 
Sesi em Fatores Psicossociais (CISFPSS), coloca à disposição para empresas 
de todo o Brasil a Plataforma de Saúde Mental On-line, um atendimento 
psicológico de forma segura e totalmente sigilosa. 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. As consultas, na modalidade psicoterapia breve, 
são feitas por computador, tablet ou celular e têm 50 minutos de duração 
e cada paciente pode ter até 12 sessões. Informações pelo fone 0800 051 
8555 ou pelo link sesirs.org.br/servicos/plataforma-de-saude-mental-line .

Trabalhadores têm acesso à Sipat Virtual
O Sesi-RS disponibiliza  uma  modalidade alternativa para a Semana Interna 

de Prevenção a Acidentes do Trabalho (Sipat), a Sipat Virtual, que dará oportu-
nidade 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. 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; Comporta-
mento seguro: prevenção e proteção no trabalho; Gerenciamento do Estresse; 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis; e Comportamento saudável para o Bem 
Estar e Autocuidado no trabalho). Os participantes que completam a Sipat 
recebem um certificado e a empresa recebe um relatório de participação de 
sua equipe. Informações pelo fone 0800  051 8555

AGENDA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Patentes na velocidade da era digital é o webinar Soluções Senai que será realizado dia 22 de outubro, às 17h, promovido pelo Senai-RS, com o 
examinador do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),  Roberto Strohaecker. No evento, que é gratuito, o especialista vai falar sobre 
estratégias de proteção 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.
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