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Novos cursos técnicos do Senai-RS

Inscrições para a seleção da Escola de Ensino Médio

Metodologia da EJA do Sesi-RS estimula 
o crescimento profissional

Aumento da produção e queda dos estoques 
revela retomada na atividade da indústria gaúcha

Conselho Federal de Medicina dá parecer 
favorável para uso da membrana amniótica
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (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. Mais informações site  
www.cursostecnicossenairs.com.br ou pelo telefone 0800 0518555. 

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. 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. 
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A Sondagem Industrial do RS, divulgada nessa quinta-feira pela FIERGS, 
revela que em novembro de 2020 o setor manteve a tendência de forte 
retomada da atividade, e os estoques nunca estiveram tão abaixo do 
esperado pelas empresas. “A produção começa a se ajustar depois de ser 
interrompida e também sofrer com a falta de insumos e matéria-prima. 
Mesmo tendo crescido, não impediu uma queda recorde nos estoques das 
empresas”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 As Escolas Sesi de Ensino Médio de Pelotas, Montenegro e São Leopoldo 
estão com inscrições abertas ao processo de seleção para o primeiro ano 
até o dia 13 de janeiro, presencialmente, ou pelo site www.sesirs.org.br. 
As Escolas Sesi oferecem 450 vagas no total (incluindo Gravataí e Sapucaia 
do Sul que já preencheram as vagas) com uma proposta educacional 
que desenvolve competências à solução de problemas e ao mundo do 
trabalho. A seleção inicia em 14 de janeiro, com avaliação socioemocio-
nal, de Matemática e de Língua Portuguesa.  As Escolas Sesi oferecem 
bolsas de até 100% para dependentes de trabalhadores da indústria. 
O edital do processo seletivo está aberto e pode ser acessado pelo link  
www.sesirs.org.br/processo-seletivo-escolas-sesi-de-ensino-medio. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Brasil dá um passo definitivo para a autorização e regulamentação 
do uso de membrana amniótica no tratamento de pacientes queimados. 
O Conselho Federal de Medicina deu parecer favorável dia 21 de dezem-
bro de 2020 para que o tecido seja incluído no rol de órgãos e tecidos de 
transplantes, um antigo pleito do Banco de Tecido-Humano dos Bancos 
Sociais da FIERGS. Após a avaliação do Sistema Nacional de Transplantes 
(SNT) a membrana amniótica deverá seguir a mesma legislação dos 
demais órgãos. “O Banco de Tecidos do Rio Grande do Sul realizou um 
esforço incalculável para a utilização da membrana amniótica em casos 
clínicos relevantes desde o acontecimento trágico da Boate Kiss em 
janeiro de 2013. Nesta ocasião recebemos pele humana e membrana 
amniótica para o tratamento das vítimas”, explica o cirurgião plástico  

Eduardo Chem, presidente do Banco de Tecido Humano-Pele.
Chem, também diretor do Banco de Tecido Humano-Pele da Irmanda-

de Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e presidente da Sociedade 
Brasileira de Queimaduras (SBQ) Regional do Rio Grande do Sul, salienta 
as vantagens do método: a membrana amniótica tem se mostrado eficaz 
no tratamento de grandes perdas cutâneas e tem ganho espaço como um 
substituto dérmico promissor. O Banco de Tecido Humano-Pele, instalado 
na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, é integrante do Projeto dos 
Bancos Sociais da FIERGS. A fundação do Banco de Pele na FIERGS, por inter-
médio da Fundação dos Bancos Sociais, coordenada por Jorge Luiz Buneder, 
ocorreu em 2005, idealizado pelo médico Roberto Corrêa Chem, tendo sido 
à época o primeiro Banco de Pele do País e o terceiro da América Latina.

Atuação conjunta da FIERGS e ACIC é
destacada na cerimônia de posse em Candelária 

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, acolheu o pedido 
da Associação do Comércio e Indústria de Candelária (ACIC) e, por meio 
dos Conselhos de Infraestrutura e de Articulação Sindical e Empresarial, 
trabalhou junto ao governo do Estado e à Companhia Estadual de Energia 
Elétrica (CEEE) para que a subestação de Candelária fosse concluída. A 
iniciativa destravou e deu andamento ao projeto, inaugurado em março 
do ano passado. Esse fato foi destacado pelo novo presidente da ACIC, 
Clairton Albino Kleinert, e pelo seu antecessor, Flávio Karnopp, ao vice-
-presidente regional do CIERGS, Flavio Haas, em suas manifestações durante 

a posse da diretoria, ocorrida nessa segunda-feira (4). A cerimônia restrita 
seguiu todos os protocolos de segurança sanitária em razão da Covid-19.

Construída às margens da RS-400 com um investimento de R$ 28,9 
milhões, a subestação supre de energia elétrica os municípios de Sobra-
dinho, Agudo, Cachoeira do Sul e Candelária, que antes tinham seguidos 
problemas de oscilação de energia elétrica, prejudicando a atividade eco-
nômica local. Candelária hoje recebe energia da subestação de Santa Cruz 
do Sul. No caso de falta de energia elétrica nesta rede, automaticamente 
a subestação de Candelária atende o município.
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