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Embaixador e presidente da FIERGS 
tratam de projetos para Uruguai e RS

A importância da conectividade para a indústria foi
tema de debate no Seminário de Telecomunicações

Senai-RS lança novos cursos técnicos

Gravataí sedia Seletiva WorldSkills 2020 na próxima semana

Banco de Alimentos de Porto Alegre comemora 20 anos

Alunos da Escola Sesi de Ensino Médio 
são premiados em feiras de ciências

Projeto gaúcho fica entre os finalistas do Inova Senai

Metodologia da EJA estimula o crescimento profissional
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O embaixador do Uruguai no Brasil, Guillermo Valles Galmés, e o 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, destacaram, nessa quarta-
-feira (2), que o país vizinho e o Rio Grande do Sul têm muitos pontos e 
projetos em comum que precisam ser trabalhados conjuntamente, com 
o objetivo de ampliar o mercado entre as duas regiões. Galmés se reuniu 
e com o presidente da FIERGS na sede da entidade, quando também tra-
taram sobre a Hidrovia do Mercosul, que une Brasil e Uruguai por meio 
da Lagoa Mirim e cuja reativação está sendo discutida na Assembleia 
Legislativa do Estado. A hidrovia poderá fortalecer a relação comercial e 
de investimentos com o Rio Grande do Sul, reduzindo custos logísticos e 
favorecendo novas oportunidades. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Projetos de alunos da Escola Sesi de Ensino Médio de Sapucaia do Sul 
foram premiados em mostras nacionais de ciências. Os alunos Luiz Gabriel da 
Silva Dias, Lucas Araújo, Gabriel Moura e Laura Specht Taborda tiveram dois 
prêmios. “Soleil: criação de um dispositivo para o cálculo e registro do tempo 
ideal de exposição solar”, foi o primeiro colocado na categoria Greta Thunberg, 
na 5ª Mostra Científica do Cariri (Mocica), e o mesmo trabalho recebeu meda-
lha de prata na categoria Ciências Biológicas, na 19ª Fitec (Feira Interativa de 
Tecnologia e Ciência). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O projeto MonTAR do Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário 
ficou entre os oito finalistas do Inova Senai, realizado na última sexta-feira, de 
forma virtual. Foram selecionados 80 projetos inovadores em unidades do País, 
separados pelas categorias Design, Eletromecânica, Gestão,  Metalmecânica, 
Processos Produtivos, Química, Sistemas Eletrônicos e Tecnologia da Informa-
ção. Os trabalhos passaram por uma Mostra Virtual e  Rodadas de Negócios 
entre empresários. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) na modalidade a Distância do 
Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está com inscrições abertas para os anos 
finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. A metodologia da EJA 
é pensada especialmente para o trabalhador da indústria e seus dependentes, 
visando seu crescimento profissional e como cidadão. À distância, a EJA do Sesi 
utiliza uma plataforma de educação, que permite ao aluno estudar de forma 
flexível onde, como e quando puder. Voltada ao mundo do trabalho e à solução 
de problemas, a metodologia do Sesi permite ao aluno perceber a aplicabili-
dade do conhecimento adquirido e auxiliar na inovação dentro das empresas, 
contribuindo para o aumento da competitividade.  Para as empresas, a EJA do 
Sesi é a oportunidade de desenvolver seus colaboradores, elevar o nível de 
escolaridade e qualificar o seu quadro de pessoal.  Mais informações https://
www.sesirs.org.br/servicos/eja-educacao-de-jovens-e-adultos-distancia 
ou pelo telefone 0800 051 855 e whatsapp 51 99226.3846.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Especialistas projetam o futuro das relações 
trabalhistas e as lições da pandemia

FIERGS realiza entrevista Balanço e Perspectivas 
na próxima terça-feira

O Senai Gravataí vai sediar de 7 a 11 de dezembro a Seletiva WorldSkills 
na ocupação Manutenção Industrial. Seis alunos participam da prova: Luan 
Henrique Gottems (Senai-RS), Emanuel Andrade da Silva (SP), Getúlio Vagner 
Miranda Santos (CE), Kevyn Siqueira da Silva (RJ), Gustavo da Rocha Vieira 
(MG), Luan Henrique Bueno (PR). As Seletivas estão acontecendo, atendendo 
os protocolos sanitários devido à pandemia, com o cronograma de provas 
confirmado com antecedência de 30 a 15 dias. As provas adiadas serão reto-
madas em março do próximo ano. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Para debater o futuro do trabalho e a necessidade de as empresas se 
adequarem às mudanças ocorridas nos últimos meses em função da crise 
provocada pelo coronavírus, a Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS) promoveu, nessa quinta-feira (3), o evento As Re-
lações do Trabalho Pós-Pandemia. O objetivo foi o de trocar experiências 
com especialistas, bem como tratar das medidas tomadas pelo governo 
para reduzir os impactos nessas relações após a crise. “Chegamos ao último 
mês do ano e, em vez de uma comemoração pelo crescimento econômico 
que era previsto, estamos reunindo elementos para projetar as relações do 
trabalho após a pandemia. O desenho desse cenário é muito importante 
para o planejamento das nossas indústrias”, disse o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, em sua manifestação de abertura.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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O Senai-RS lançou novos cursos técnicos EAD e em mais regiões do Estado, a fim de 
atender o mercado e com adaptação do portfólio ao momento atual. São 3.285 vagas, 
sendo 1.381 presenciais e 1.904 semipresenciais em 20 cidades do Estado. “Por meio da 
virtualidade estamos chegando em mais regiões, atendendo a demanda industrial e 
respeitando as regras de distanciamento”, explica o diretor-regional do Senai-RS, Carlos 
Trein. A fim de bem atender seus alunos, o portfólio foi adaptado para o momento com 
14 títulos na modalidade presencial e 13 títulos na modalidade semipresencial. Os cur-
sos são realizados nos três turnos e têm a preferência de 95,8% das indústrias na hora 
de contratar, conforme o Sistema de Acompanhamento de Egressos do Senai. Os novos 
cursos semipresenciais são Técnico em Vestuário (Porto Alegre) e Desenvolvimento de 
Sistemas (Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, São Leopoldo e Gravataí). Além 
disso, Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Manutenção Automotiva  e Química agora 
têm a opção a distância. Mais informações site www.cursostecnicossenairs.com.br ou 
pelo telefone 0800 0518555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Será na próxima terça-feira, 8 de dezembro, às 11h, a entrevista coletiva 
de final de ano do presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, quando será apresen-
tado o Balanço e Perspectivas da Economia 2020/2021. Este ano ela será 
realizada por videoconferência, cumprindo os protocolos preventivos 
em função da Covid-19 vigentes em Porto Alegre. Os jornalistas inscritos 
receberão individualmente o link de acesso privativo ao You Tube para 
acompanhar a entrevista.

Para ajudar a combater a fome no Brasil, no ano 2000, um grupo de 
empresas, sindicatos e entidades reuniram-se e criaram no Conselho de 
Cidadania da FIERGS o primeiro Banco de Alimentos do Brasil, na cida-
de de Porto Alegre. Desde então, o Banco de Alimentos já arrecadou e 
distribuiu mais de 55 milhões de quilos de alimentos para instituições 
carentes, de todos os bairros da capital. As doações representam 165 
milhões de pratos de alimentos na mesa de quem mais precisa. O Banco 
de Alimentos comemora, no dia 6 de dezembro, o seu 20º aniversário e 
a quantidade de doações realizadas no exercício: 3 milhões de quilos de 
alimentos distribuídos para instituições carentes e vítimas da Covid-19. 
Segundo o Presidente do Conselho de Administração do Banco de Ali-

mentos, Jorge Luiz Buneder, o Banco enfrenta o maior desafio da sua 
história “Durante a pandemia, o Banco de Alimentos, assim como seus 
diretores, funcionários e voluntários não pararam, pois a distribuição 
de alimentos é um serviço essencial para a nossa sociedade, superamos 
todas as metas e realizamos a maior doação da história do Banco de 
Alimentos de Porto Alegre”, ressalta. Para enfrentar a pandemia, foram 
adotados rigorosos protocolos de higiene e saúde nas instalações, o que 
permitiu com que os alimentos fossem doados com segurança e nenhum 
funcionário contraísse a doença.

O Banco de Alimentos é presidido, atualmente, por Paulo Renê Bernhard 
e conta com importantes líderes da sociedade, os quais compõem a sua 
Diretoria Voluntária. "O Banco se constituiu hoje em uma iniciativa de grande 
relevância, construída pela sociedade para a sociedade’’ ressalta Bernhard. 

O projeto está inserido no organograma da Fundação Gaúcha dos Bancos 
Sociais da FIERGS, como uma das fortes ações de economia circular desen-
volvidas no Rio Grande do Sul, devido seu alto potencial de transformar 
desperdícios e resíduos em beneficio social. Além dos habituais alimentos 
doados, cerca de 800 mil refeições de cozinhas industriais são salvas por ano, 
graças à prática desenvolvida. Atualmente, o Banco de Alimentos de Porto 
Alegre beneficia mais de 300 instituições, de todos os bairros da capital 
gaúcha. Além de alimentos, no período de pandemia também receberam 
materiais de higiene, limpeza, cobertores e máscaras de algodão, doados 
por empresas e pessoas. A sede do Banco está localizada na Av. Francisco 
Silveira Bitencourt, 1928, no bairro Sarandi, e possui instalações adequadas 
com equipamentos diversos e câmeras frias, além de contar com pessoal 
qualificado para administrar as atividades do dia-a-dia.

Com enfoque nas transformações na cultura de uso de tecnologias e a 
infraestrutura necessária para estas mudanças, o 14º Seminário de Teleco-
municações foi realizado pela FIERGS, por meio do Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL-RS), e o Sebrae-RS, na quinta-feira. Em 2020, por causa da pandemia, 
ocorreu de forma 100% virtual, analisando a importância da conectividade 
na produção industrial de bens cada vez mais interativos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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