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Secretário nacional apresenta projetos
no setor de Segurança Pública

Diretorias da FIERGS/CIERGS homenageiam
competidores da WorldSkills 2019

Magistradas do TRT-RS debatem com
empresários a Lei da Aprendizagem

Sesi com@Ciência reunirá mais de 20 profissionais 
para refletir sobre o futuro da educação

Educação continuada 
é alternativa para 
qualificação profissional

Instituto Senai de Inovação em Metalmecânica
entrega primeiro projeto Embrapii

Edital de Inovação para a Indústria 
está com inscrições abertas

Exportações da indústria recuam no RS

Lançados Mapas de Oportunidades para
o mercado mundial e União Europeia

Seminário de Telecomunicações apresenta
soluções em infraestrutura para a Indústria 4.0

Dois Irmãos recebe museu itinerante

Faculdade debate sobre diversidade
no ambiente de trabalho

Polícia de Choque da Brigada 
Militar passa a funcionar no 
antigo prédio do Senai

Soluções sustentáveis para 
setores de moda, têxtil e 
confecções

Sesi, Bancos Sociais e Banco de Alimentos 
levam prêmios da ABRH-RS

FIERGS presente na Mercopar com 
projetos, produtos e serviços
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As exportações da indústria do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 1 
bilhão em agosto, recuo de 2,7% em relação ao mesmo mês de 2018. Dos 
23 setores industriais no RS que registraram vendas externas no período, 17 
caíram, especialmente Químicos (-32,1%), Veículos automotores (-30,6%) 
e Couro e calçados (-16,6%) “A queda nas exportações foi disseminada 
entre os setores da indústria. A desaceleração da economia mundial e a 
crise na economia argentina têm contribuído para a diminuição na de-
manda externa por muitos produtos industrializados”, afirma o presidente 
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Empresas voltadas ao comércio exterior encontram no portal da Fede-
ração das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (https://www.fiergs.
org.br/servicos/mapas-de-oportunidades), mais duas ferramentas 
interativas para facilitar o acesso a informações e a mercados internacio-
nais. Tratam-se do Mapa de Oportunidades Mundial e do Mapa de Opor-
tunidades da União Europeia, desenvolvidos pela equipe de Inteligência 
Comercial do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) da FIERGS, e que 
apresentam metodologia de identificação de mercados prioritários para 
exportação em mais de 130 países.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Oportunidades e desafios surgidos a partir da Política Nacional 
implantada pelo governo federal para o setor de Segurança foi o tema 
abordado pelo secretário nacional de Segurança Pública, general Guilher-
me Theophilo, na 8ª Reunião do Comdefesa da FIERGS, conduzida pelo 
coordenador Gilberto Ribeiro, nesta terça-feira (10). O general Theophilo 
afirmou em sua apresentação Segurança Pública e Setor Industrial: Inter-
dependência Construtiva e Inovadora que a intenção do governo, a partir 
do lançamento do Programa Pró-Segurança, desenvolvido pela secretaria 
por ele comandada (Senasp), é a de priorizar a indústria brasileira em dez 
projetos estratégicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As diretorias da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul homenagearam, na reunião desta terça-feira (10), os sete 
competidores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) 
que participaram em Kazan, na Rússia, na 45ª edição da WorldSkills, reali-
zada de 22 a 27 de agosto. Ao enfatizar a organização e a grandiosidade do 
evento internacional, o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, que 
acompanhou a competição na Rússia, parabenizou o trabalho realizado 
pelo Senai e o empenho dos alunos. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

A desembargadora Maria Madalena Telesca e a juíza Maria Silvana Rotta 
Tedesco participaram da reunião do Conselho de Relações do Trabalho 
(Contrab) da FIERGS, conduzida pelo coordenador Thômaz Nunnenkamp. 
Elas abordaram a Lei da Aprendizagem, reforçando a importância do en-

gajamento de empresários de todos os setores para o aumento na contra-
tação de aprendizes. “O Tribunal Superior do Trabalho e os TRTs brasileiros 
desenvolvem um programa institucional para difundir informações sobre 
o que é o trabalho infantil e ideias de como enfrentá-lo. Vemos o estímulo à 
aprendizagem como um caminho para minimizar esse problema”, explicou 
a juíza Maria Silvana. A desembargadora Maria Madalena ressaltou que um 
dos grandes desafios no mundo do trabalho é a necessidade de se oferecer 
uma formação qualificada para os jovens. “A aprendizagem é uma forma 
de manter os jovens, especialmente os que estão em uma situação social 
mais vulnerável, na escola e, ao mesmo tempo, com acesso à qualificação 
profissional”, observou. As magistradas alertaram também sobre a gravidade 
do problema do trabalho infantil no país.

Os empresários presentes à reunião do Contrab, realizada na terça-feira 
(10), relataram a dificuldade de manutenção dos jovens no mercado de 
trabalho e ressaltaram a importância do diálogo constante para o avanço 
da aprendizagem no País.

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) realiza a segunda edição da mostra 
Sesi com@Ciência. A expectativa é reunir mais de dez mil pessoas envolvidas e 
interessadas em Educação no Brasil. Estarão disponíveis atividades destinadas 
a diferentes públicos, incluindo pais, alunos, professores, gestores, mantenedo-
res, empresários e representantes do poder público, nos dias 30 de setembro 
e 1º de outubro, das 9h às 21h, no Centro de Eventos FIERGS. O evento 100% 
gratuito vai promover debates, vivências, apresentações e reflexões sobre a 
educação do futuro.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O mercado dinâmico exige constante qualificação e atualização por parte dos 
profissionais. Atento a essa necessidade, o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) 
oferece cursos de Educação Continuada, por meio da modalidade presencial e 
a distância. “A educação continuada compreende ações educativas de aprendi-
zagem, que permeiam, suplementam e atualizam conhecimentos adquiridos, 
mas também produzem e sistematizam novos saberes. O foco é o permanente 
desenvolvimento de competências profissionais e socioemocionais dos tra-
balhadores”, comenta a Gerente da Área de Educação do Sesi-RS, Sônia Bier. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metalmecânica 
fez a entrega do seu primeiro projeto Embrapii, dia 6, na Câmara da Indústria, 
Comércio e de Serviços de Farroupilha, para a empresa Migra. Trata-se de um 
sistema de sensoriamento que possibilita saber a localização, a massa e volu-
me das unidades de recolhimento de resíduos (contêineres). O dispositivo de 
sensores capta os dados e transmite para uma plataforma de conectividade na 
nuvem. Essas informações são enviados para o software que pode ser acessado 
do computador ou smartphone. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Estão abertas as inscrições para escolha de projetos inovadores do Edital 
de Inovação para a Indústria em cinco categorias, iniciativa do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Social da Indústria (Sesi). As 
propostas selecionadas recebem recursos e apoio para desenvolvimento de 
uma prova de conceito, passando por processos de validação, de protótipo 
e de teste na rede de 26 Institutos Senai de Inovação, 58 Institutos Senai de 
Tecnologia e nove Centros de Inovação Sesi. Desde que o Edital foi criado, em 
2004, mais de mil projetos foram selecionados, com investimentos de mais de 
R$ 545 milhões. Na última edição, o Rio Grande do Sul aprovou oito projetos, 
além da Chamada temática – Pilotos IoT para Indústria. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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Infraestrutura, soluções e tendências em telecomunicações voltadas para a 
Indústria 4.0, e o que as empresas gaúchas do setor colocam à disposição para 
viabilizar toda essa operação estiveram em debate no 13º Seminário de Tele-
comunicações, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho de Infraestrutura 
(Coinfra). Se a Indústria 4.0 muda a forma de se produzir a partir de tecnologias 
que facilitam processos, descentralizando o controle por meio de proliferação 
de dispositivos interconectados pela inteligência artificial, ao mesmo tempo, 
segundo estimativa da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), reduz em R$ 73 bilhões por ano os custos das empresas que aderirem 
a este conceito. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Nos dias 17, 18 e 19 de setembro, Dois Irmãos recebe a edição 2019 do Sesi 
com Ciênci@, iniciativa que leva o Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia 
da PUCRS a diversas cidades do Rio Grande do Sul. A ideia é proporcionar a 
estudantes momentos de integração com ciência, tecnologia e cultura, visan-
do à conexão da teoria vista em sala de aula com vivências criativas, lúdicas e 
interativas, que ajudem a disseminar o gosto por esses temas. Serão mais de 
40 experimentos disponíveis, incluindo planetário e o giroscópio humano, que 
simula movimentos de um astronauta no espaço. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O 1º Meetup Senai sobre Diversidade e Inclusão no Ambiente de Trabalho, 
organizado pela Faculdade Senai de Tecnologia, acontecerá entre setembro 
e outubro na sede da instituição, na av. Assis Brasil, 8450, em Porto Alegre. 
Serão quatro encontros onde os palestrantes vão falar sobre a importância 
da inclusão de pessoas com etnias, classes sociais, e outras diferenças, dentro 
das empresas. Os temas abordados servirão como uma forma de aprendizado 
para ajudar a diminuir os conflitos no ambiente corporativo, além de colaborar 
para o crescimento profissional de cada um. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A assinatura de um termo de cessão do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai-RS) para a Brigada Militar, com a devida anuência da 
Prefeitura Municipal  de Caxias do Sul, possibilitará o uso do espaço pelo 
Batalhão da Polícia de Choque da BM. O local onde antes funcionava o Senai 
José Gazola, agora abrigará os 110 homens do novo Batalhão, que passam 
a atuar na cidade e região.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros sediou um 
workshop de lançamento do Edital Osklen na quarta-feira (11). O evento 
contou com empresas de diversos setores e teve a apresentação do gerente 
de IST Têxtil do Senai Cetiqt, Fabian Diniz. Ele falou sobre Soluções Sus-
tentáveis para os setores da moda, têxtil e de confecções. Também foram 
apresentados o Instituto Senai de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente 
e visita técnica ao ISI Polímeros.

Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais e Banco de Alimentos, integrantes da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), são vencedores de prêmios da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul (ABRH-RS). O Centro 
de Inovação Sesi em Fatores Psicossociais (CISFPS) foi um dos ganhadores do Top Cidadania 2019, realizado pela ABRH-RS, na categoria Organização. 
O CISFPS integra uma rede nacional, formada por nove centros sediados em território nacional, que abrange os principais temas relacionados à Saúde 
e Segurança no Trabalho. O caso inscrito no Top apresenta o processo de concepção do CISFPS a partir de seus principais eixos de atuação: pesquisa 
aplicada à indústria, desenvolvimento de soluções e disseminação do conhecimento.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A programação da FIERGS durante a 28ª edição da Mercopar, feira de inovação 
que ocorre de 1º a 3 de outubro, em Caxias do Sul, terá atividades envolvendo 
todas as suas instituições: Federação e Centro das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul,  Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) , Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS).  

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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