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Novos cursos técnicos

Metodologia da EJA estimula o crescimento profissional

Teatro do Sesi retoma as formaturas presenciais

Sesi-RS busca soluções digitais 
para serviços de saúde

Chamada IoT – Eficiência Industrial 
tem 11 projetos aprovados

Exportações da indústria gaúcha registram 
primeiro aumento após 15 meses

Senai-RS inicia projeto de pesquisa 
para vedação de tubulação para 
extração de petróleo

Inscrições para o Edital Gaúcho 
de Inovação para Indústria
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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. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Parado desde o começo da pandemia do coronavírus, o setor de formaturas se prepara para a retomada, amparado no novo decreto de nº 20.891, 
de 9 de janeiro, da prefeitura de Porto Alegre. Ele autoriza a retomada de alguns eventos na Capital, dentre eles, os de colações de grau. O Teatro do 
Sesi já tem o seu calendário reativado para 2021, com a primeira formatura, da turma de Odontologia da Ulbra, no sábado, dia 16. A retomada cumprirá 
uma série de protocolos e cuidados para garantir a segurança sanitária, além do número reduzido de participantes presenciais. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDOCLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 A pandemia levou o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) a buscar soluções 
digitais que contribuíssem com o distanciamento social. Dentre elas, houve a 
Sipat Virtual, as Eleições CIPA Online e também o modelo de aulas síncronas 
referente aos treinamentos das Normas Regulamentadoras (NRs), desenvol-
vidos e disponibilizados pelo Sesi-RS. Informações pelo fone 0800 051 8555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A chamada IoT – Eficiência Industrial, iniciativa do Senai e BNDES, por meio 
do Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metalmecânica, com 
sede em São Leopoldo, teve 11 projetos aprovados. O edital tem como objetivo 
promover o desenvolvimento de  tecnologias IoT em produtos e processos, 
para aumentar a eficiência e competitividade da indústria nacional, por meio 
da realização de projetos cooperativos para desenvolvimento tecnológico e 
da difusão de tecnologias digitais. Conheças as empresas e projetos aprovados 
em https://www.senairs.org.br/chamada-iot-eficiencia-industrial. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As exportações da indústria no Rio Grande do Sul fecharam o ano de 2020 com o primeiro resultado positivo após 15 meses.  
Em dezembro, totalizaram US$ 1,1 bilhão, aumento de 13% em relação ao mesmo mês de 2019 (US$ 975,4 milhões).  
Porém, ao longo do ano, as vendas externas acumularam US$ 10,4 bilhões, valor 16,4% inferior comparado ao mesmo 
período do ano passado. “Com os países voltando gradativamente às atividades mesmo diante do cenário de 
pandemia, começa a haver um reaquecimento da demanda externa. Dois de nossos principais parceiros, 
Estados Unidos (com 13,3%) e Argentina (9,8%) aumentaram suas compras no último mês de 2020, 
apesar dos embarques de produtos gaúchos para a China terem caído 43% na compa-
ração com dezembro de 2019”, diz o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS),  
Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros inicia ainda em janeiro 
um novo projeto Embrapii, juntamente com as empresas Simeros e TMSA – Tecnologia 
em Movimento. Assinado em 18 de dezembro, trata-se de um projeto na área de 
pesquisa e desenvolvimento de componentes polímeros utilizados na vedação da 
tubulação para extração de petróleo debaixo do oceano, projetados pela empresa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, 
com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande 
do Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), está com inscrições abertas para sua segunda edição. 
O fomento busca promover a cultura da inovação e aumentar a competitividade da indústria 
gaúcha. O edital disponibilizará recursos entre R$ 200 mil e R$ 600 mil por projeto, nas linhas de 
Agritech, Bioeconomia, Cidades Inteligentes, Design para Produto, Economia Circular, Edutech, 
Energias Renováveis, Indústria 4.0, Materiais Avançados, Nanotecnologia, Sistemas de Energia, 
Tecnologias Aplicadas a Saúde Hospitalar e Saúde Mental no Ambiente de Trabalho (Sesi). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

AGENDA

SANEAMENTO BÁSICO
Oportunidades no Novo Marco do Saneamento Básico é o tema do evento promovido pela FIERGS, por meio dos Conselhos de Infraestrutura (Coinfra) 
e Meio Ambiente (Codema), dia 27 de janeiro, das 14h às 16h30min, em formato on-line. Informações: (51) 3347-8829 ou coinfra@fiergs.org.br. 
Inscrições em https://oportunidadesnovosaneamentobasico.eventize.com.br/.

WEBINAR TIRA-DÚVIDAS
No dia 28 de janeiro, o Senai promove às 16h o Webinar Tira-Dúvidas EGII. O objetivo é dar oportunidade para que os interessados possam 
esclarecer alguma dúvida sobre o Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria com técnicos do Senai, do Sesi e do IEL. O evento é gratuito. Inscrições:  
https://www.senairs.org.br/evento/webinar-tira-duvidas-egii.
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