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Novos cursos técnicos

Metodologia da EJA estimula o crescimento profissional

FIERGS e consulado dos EUA 
alinham agenda de ações

Sindicatos industriais se engajam 
à campanha de associativismo

Sesi-RS busca soluções digitais 
para serviços de saúde

Chamada IoT – Eficiência Industrial 
tem 11 projetos aprovados

Indústria do RS retoma 
nível de atividade 
anterior ao da pandemia

FIERGS vê manutenção da taxa Selic em 2% como
medida de cautela até mercados se organizarem

Novo Marco do Saneamento Básico será tema de debate

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

O cônsul geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen, 
recebeu o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, para uma reunião na 
quarta-feira, mesmo dia da posse de Joe Biden como presidente dos EUA. A 
reunião foi uma das primeiras que o consulado realizou de forma presencial 
em função da Covid-19. O encontro teve como objetivo principal alinhar uma 
agenda de ações conjuntas, especialmente voltada para a aproximação de 
negócios e atração de investimentos americanos ao Rio Grande do Sul por 
meio de diferentes fundos de investimento privados. 

CLIQUE 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

A atividade da indústria gaúcha retornou ao nível anterior ao da 
pandemia, revela o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) divulgado 
na segunda-feira pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS). Cresceu 1,8%, em novembro, relativamente a outubro 
de 2020. Foi a sétima taxa positiva seguida, período em que acumulou 
alta de 33,6%, levando o índice a superar o patamar de fevereiro (+1,5%). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na 
quarta-feira, de manter a taxa Selic em 2%, se justifica, segundo a FIERGS. “A 
aceleração nos preços no segundo semestre de 2020 levou a inflação fechar 
acima da meta, devido à desorganização das cadeias produtivas e a maior 
demanda por alimentos, ambos reflexos da pandemia”, explica o presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Um debate sobre Oportunidades no Novo Marco do Saneamento Básico 
ocorre na próxima quarta-feira, 27 de janeiro, promovido pela FIERGS, por 
meio dos Conselhos de Infraestrutura (Coinfra) e Meio Ambiente (Codema). 
Será das 14h às 16h30min, todo de forma on-line, reunindo especialistas que 
discutirão as oportunidades surgidas a partir do Novo Marco do Saneamento 
Básico brasileiro, com investimentos previstos de R$ 750 bilhões no País para 
os próximos 15 anos. A meta é a de atender 99% da população brasileira com 
água potável e 90% com tratamento de água e esgoto. 

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

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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A importância e os benefícios de fazer parte de um sindicato são o foco 
da campanha lançada em janeiro pela FIERGS, FIESC e FIEP, com o slogan “In-
dústria Forte. Sindicato Forte”. No Rio Grande do Sul, os sindicatos industriais 
aderiram à proposta e estão mobilizando as empresas dos setores e regiões 
que representam. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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