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EEBA supera expectativa ao receber 
mais de 1,38 mil participantes

Embaixada da Indonésia trabalha para
identificar oportunidades no Estado

Sesi com@Ciência vai proporcionar vivências 
com tecnologias de aprendizado

Movimento estimula relações pessoais para promover a saúde

Senai aumentará oferta de cursos 
em energia solar fotovoltaica

Senai-RS terá Pós Técnico em Manutenção
de Sistemas Mecatrônicos em São Leopoldo

Abertas inscrições no Edital de 
Inovação para a Indústria 

FIERGS diz que corte de juros 
contribui para melhora no 
ambiente de negócios

Tunísia tenta ampliar negócios com o RS

Nova etapa de formação pedagógica ocorre em Panambi

Parque do Sesi recebe 
3ª Travessia Serra Gaúcha

Matrículas abertas no Pós-graduação 
em Manutenção Inteligente 

Aluna do Senai Lajeado 
fica em segundo lugar 
na Startup Weekend
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A inflação baixa e a dificuldade de recuperação da economia brasileira são os prin-
cipais fatores a contribuir, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), para a redução em 0,5 ponto percentual – chegando a 5,5% – da taxa 
Selic, anunciada nessa quarta-feira (18) pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Tunísia é o 37º destino das exportações do Rio Grande do Sul, 
adquirindo da indústria gaúcha especialmente tabaco e peles e couros. 
Para tentar ampliar a relação comercial com o Estado, o embaixador do 
país africano no Brasil, Mohamed Hedi Soltani, esteve nessa quarta-feira 
(18) em reunião na FIERGS. Recebido pelo diretor da entidade André 
Meyer, o embaixador Soltani, em sua primeira visita a Porto Alegre, falou 
do interesse em realizar parcerias, aumentar as vendas externas (é o 54º 
colocado nas origens das importações do RS, principalmente produtos 
químicos inorgânicos) e atrair investimentos. “Sei da força exportadora do 
Rio Grande do Sul e temos interesse também em comprar, especialmente 
produtos ligados ao agronegócio”, afirmou. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma nova etapa da parceria entre o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), 
Secretaria Municipal de Educação e a Associação Comercial e Industrial 
de Panambi em formação pedagógica ocorreu na cidade. O objetivo é 
contribuir para fortalecer a educação básica local, com uma reestrutura-
ção alinhada às necessidades do município e à nova base curricular na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental. A ideia partiu dos empresários 
do município, preocupados com o ensino e a formação dos cidadãos da 
região. Desde 2018, o Sesi-RS participa da discussão das bases curriculares 
e metodológicas do trabalho docente em Educação Infantil, Alfabetização, 
Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental, que está no segundo 
ano de trabalho.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Neste sábado (21), o Parque do Sesi em Canela, será ponto de largada 
e de chegada da 3ª edição da Travessia Serra Gaúcha (TSG), que vai percor-
rer as cidades de Canela e Gramado. O Parque vai contar com a estrutura 
do movimento Viva Bem Faça Melhor Sesi, onde haverá ações de saúde, 
bem-estar e lazer, valorizando as relações pessoais. A 3ª TSG terá três 
modalidades: solo 7km, solo 28km e duplas 28km. O Parque do Sesi conta 
com uma área de preservação ambiental, espaços como: quiosques com 
churrasqueiras, trilha ecológica, quadra esportiva, de futebol, playground, 
cabanas para hospedagem, além espaço para camping, trailers e motor 
home. Mais informações: www.sesirs.org.br/parque-do-sesi.

O Pós-Graduação Manutenção Inteligente de Sistemas Industriais 
Complexos, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), 
está com inscrições abertas. O novo curso busca atender às mudanças 
tecnológicas que surgem pela Indústria 4.0, e que requerem novas com-
petências aplicadas aos profissionais de manutenção e tem como público 
alvo engenheiros e tecnólogos. O curso de Engenharia de Manutenção 
Inteligente, cujas aulas iniciam em 5 de outubro, é composto por oito disci-
plinas que compõem um conjunto interrelacionado de conhecimentos. Este 
curso enfatiza as estratégias de planejamento, programação e verificação 
(controle) no âmbito da manutenção, bem como a adoção de medidas 
de correção de desvios para a consecução dos objetivos e da missão da 
empresa, utilizando ferramentas no estado da arte da tecnologia associada.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A aluna do  Senai Lajeado Leonira de Oliveira Rocha integrou o grupo 
que ficou em segundo lugar no evento Startup Weekend, no último final 
de semana, na cidade. Estudante do curso de Assistente Administrativo, 
Leonira fez parte da equipe que ganhou o Grand Prix da escola, promovido 
pelo Senai Lajeado, no final de agosto. A iniciativa das docentes Cilene Pa-
rabôa e Viviane Vilanova, alcançou 186 alunos dos cursos de Aprendizagem 
Industrial  - Auxiliar Administrativo e Operador de Processos Logísticos 
Industriais, e buscou promover ideias criativas e inovadoras para problemas 
na indústria. Leonira foi a aluna do grupo que mais demonstrou interesse 
em participar do Startup Weekend e ganhou o ingresso. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O sucesso do 37° Encontro Econômico Brasil-Alemanha, de 15 a 17 de 
setembro em Natal-RN, foi enaltecido pelo presidente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga, na reunião da diretoria da 
entidade. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, participou do EEBA 2019, 
que reuniu mais de 1.380 participantes, superando a estimativa inicial da 
organização, que era a de 600 pessoas entre empresários e autoridades 
dos dois países. O evento, principal fórum da agenda bilateral Brasil e 
Alemanha, foi realizado pela CNI e  pela Confederação das Indústrias da 
Alemanha (BDI), com o apoio da Federação das Indústrias do Rio Grande 
do Norte (FIERN).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e 
a Embaixada da Indonésia no Brasil vão trabalhar em conjunto para uma 
maior aproximação comercial entre o país asiático e a indústria gaúcha. 
Foi o que ficou acertado após a reunião realizada, nessa quinta-feira (19), 
entre o ministro conselheiro de Economia da Embaixada, Sudarsono 
Soedirlan; e o vice-presidente da FIERGS Cezar Müller. A ideia inicial é a 
de identificar os setores de maior interesse entre gaúchos e asiáticos para 
oportunidades de negócios. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Seminários e painéis com especialistas, relatos de casos, oficinas, deba-
tes, apresentações artísticas, interação, tecnologia e ciência, a educação vai 
ocupar o Centro de Eventos FIERGS, durante a segunda edição da mostra 
Sesi com@Ciência, que ocorre nos dias 30 de setembro e 1° de outubro. 
Além de toda a programação destinada a refletir sobre o tema, haverá 
espaço para viver a educação na prática. Serão oferecidas oficinas maker 
e metodologias ativas da educação básica, com foco em Steam – da sigla 
em inglês Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics (Ciências, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), baseada em projetos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Valorizar as relações pessoais também como forma de promoção da 
saúde é a proposta do movimento Viva Bem, Faça Melhor Sesi, que terá 
uma série de ações até o final de 2019. A ideia é estimular a participação 
de trabalhadores da indústria e comunidade por meio de eventos tradi-
cionais realizados pela instituição em todo o território gaúcho, como os 
Jogos do Sesi, Crescendo com Arte, entre outros. A iniciativa está alinhada 
à campanha realizada ao longo deste ano, que vem contribuindo para 
posicionar o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) como referência em 
soluções para a gestão da saúde e segurança no trabalho para a indústria 
do Estado, com a participação do médico Drauzio Varela. A sugestão é de 
que os participantes realizem postagens nas redes sociais, marcando a # 
do projeto: #VivaBemFaçaMelhorSesi. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai-RS aumentará oferta de cursos técnicos em energia solar foto-
voltaica. Esta ação busca atender a demanda crescente por profissionais 
qualificados para projetar, instalar e manter esses sistemas. De acordo com 
a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSolar), somente 
em 2019, a geração distribuída de energia solar fotovoltaica duplicou no 
País, chegando a cerca de 100 mil sistemas instalados. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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AGENDA

ESCRITÓRIO APEX
Será na terça-feira, dia 24, às 14h, a inauguração na FIERGS do escritório da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para 
a Região Sul. Na ocasião, será assinado o termo de instalação da unidade, e também o Protocolo de Intenções entre a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Sedetur) do governo do Estado e a Apex-Brasil com vistas ao apoio às empresas gaúchas e à ampliação da cultura exportadora 
no Rio Grande do Sul. O presidente da Agência, Sergio Segovia, apresentará as novas diretrizes na promoção de exportações e de investimentos.

TRABALHO REMOTO
O workshop Trabalho Remoto e Home Office, realizado pela FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) em 1º de outubro, às 
14h, abordará de forma prática e objetiva as alterações ocorridas na CLT em virtude da Lei 13.467/2017. O enfoque será o trabalho remoto, fornecendo 
capacitação e ferramental para a utilização segura das novas disposições legais.  Informações: eventos.contrab@fiergs.org.br ou (51) 0800-51 8555, 
opção 3. 
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FIERGS presente na Mercopar com 
projetos, produtos e serviços

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

O Senai-RS lançou o Pós Técnico em Manutenção de Sistemas Mecatrônicos, que tem 600 horas/aula, e está com 
matrículas abertas para aulas a partir de 10 de outubro, no Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em 
Metalmecânica (São Leopoldo), e em 1º de outubro, no Senai Gravataí. O aluno interessado deve já ter a formação 
técnica em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica, e o curso possibilitará a especialização em manutenção. No 
contexto da Indústria 4.0, dominar processos de automação e robótica é imprescindível para atuação nas principais 
áreas com processo de fabricação contínuo, como a automobilística, agrícola, alimentos e bebidas, fabricação de 
máquinas e equipamentos. As aulas serão realizadas três vezes por semana. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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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