
Adriana Beatris Martini ficou 35 anos sem frequentar a sala de aula. 
Depois de os filhos crescerem, serem encaminhados para a faculdade, 
eles a incentivaram a retomar os estudos. Foi quando Adriana procurou 
a unidade do Serviço Social da Indústria em Novo Hamburgo e entrou 
para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na noite desta 
quinta-feira (19), ela comemorou uma vitória, garantiu seu diploma no 
Ensino Médio e ainda foi escolhida a oradora da turma, representando os 
284 estudantes formandos dos polos de Gravataí, Porto Alegre, Novo Ham-
burgo, Parobé, Igrejinha e Canela. A cerimônia ocorreu no Teatro do Sesi. 
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AGENDA

Pesquisa de Investimentos da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), divulgada na segunda-feira (16), revela que 
64,4% das empresas gaúchas investiram em 2019, 1,4 ponto percentual 
acima de 2018, mas ainda o terceiro pior resultado desde o início do levan-
tamento, em 2010.  Para 2020, 78,2% pretendem investir, especialmente 
na aquisição de novas máquinas e equipamentos, além da manutenção e 
da atualização daqueles em uso, com o objetivo de melhorar o processo 
produtivo. 
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A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) recebeu, na quarta-feira (18), do 
Ministério Público do RS, o Prêmio Miguel Velasquez de Direitos Humanos 
na categoria Instituição ou Personalidade. “A indústria nacional e, em 
particular do Rio Grande do Sul, tem uma longa trajetória na área social. 
Na década de 40, foram criados o Sesi e o Senai no Brasil. Hoje, o Serviço 
Social da Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
formam o maior sistema privado de inclusão e promoção social do País”, 
afirmou o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em seu discurso. 
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O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) tem motivos para comemorar 
em 2019. Em números, a atuação do Sesi inclui 12,8 milhões de atendi-
mentos no Rio Grande do Sul. A abrangência chegou a 381 municípios 
envolvendo mais de 9 mil indústrias, com o atendimento de 350 mil pessoas 
em educação e saúde. Para 2020, há previsão de ampliar para mais de 
16 milhões de atendimentos a 9,5 mil indústrias de todo o Estado. “Hoje, 
Educação e Saúde são nossos dois grandes focos de atuação. A mobili-
dade e a virtualidade, que fazem parte do nosso cotidiano e do modelo 
atual de atuação, contribuem para otimizar e ampliar esses resultados”, 
explica o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo. Neste sentido, 
foram inauguradas 15 unidades móveis voltadas para a área de saúde 
ocupacional, odontologia e normas regulamentadoras, para intensificar 
esse movimento em 2020. Com as novidades, o Sesi totaliza 42 estruturas 
móveis para atender o Estado.
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O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) capacitou 4,2 mil pessoas em gestão 
da inovação e 529 em educação executiva durante 2019. Atendeu 1.847 
indústrias entre consultorias e programas de estágio. “Em 2020, o IEL-RS vai 
intensificar programas de capacitação e desenvolvimento de lideranças, o 
encaminhamento de jovens ao mercado de trabalho por meio de estágios, 
expandir os serviços de consultoria em gestão da inovação e ampliar os 
eventos sobre indústria 4.0 trazendo startups e indústrias de tecnologias 
maduras”, afirma o superintendente do IEL-RS, Carlos Zuanazzi. No próximo 
ano, o IEL prepara algumas novidades como capacitação de estudantes 
de nível médio em temas de interesse e a proposta de criação de ciclo de 
aprendizagem informativo para jovens lideranças.
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Será que vai chover? A dúvida dos estancienses pode ser sanada por 
uma conta do Instagran. O @previsaodotempoev é um projeto de alunos 
do curso de Assistente Administrativo do Instituto Senai de Tecnologia 
em Couro e Meio Ambiente, localizado em Estância Velha. Eles resolve-
ram desenvolver um projeto diferente e conquistaram a comunidade. O 
trabalho já foi apresentado na Câmara de Vereadores e numa estação de 
rádio da cidade e vem adquirindo seguidores a cada dia. 
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A Faculdade Senai de Tecnologia Porto Alegre recebeu ontem (19) 
o credenciamento do Ministério da Educação (MEC) para a realização 
de cursos superiores na modalidade de Educação a Distância, com nota 
máxima: 5. A avaliação do MEC abrange Planejamento e Avaliação Insti-
tucional; Desenvolvimento Institucional; Políticas Acadêmicas; Políticas 
de Gestão; e Infraestrutura.

Dois cursos superiores também já receberam a autorização com a melhor 
nota: Automação Industrial e Redes de Computadores e deverão entrar na 
grade da Faculdade Senai ainda em 2020. Eles foram avaliados nos quesitos 
Organização Didático-Pedagógica; Corpo Docente e Tutorial; e Infraestrutura. 
O Senai já solicitou o credenciamento para outros dois cursos: Sistemas de 
Telecomunicações e Manutenção Industrial. Com a autorização, qualquer 
unidade do Senai-RS poderá oferecer os cursos superiores.

Mais de 270 alunos garantiram seus diplomas nas Escolas Sesi de 
Ensino Médio neste ano. A cerimônia dos formandos de Sapucaia do Sul 
e de Gravataí ocorreu no Teatro do Sesi, e de Pelotas, na própria escola, 
ambas na noite de terça-feira (17). Nesta quinta-feira (19), será a vez dos 
52 primeiros alunos de Montenegro serem diplomados.
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Em 2010, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Hilaire, 
localizada na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, iniciou um programa 
de robótica com seus alunos, por meio de uma parceria da prefeitura 
com a representante da Lego® no Brasil. Até 2014, participou de todos os 
torneios First Lego® League® com a equipe batizada de Construtores SH. 
Foi quando a falta de recursos humanos fez com que a administração da 
cidade encerrasse as atividades, acabando com a prática na Saint Hilaire. 
Quatro anos depois, por iniciativa  da professora  Maria Gabriela, a EMEF 
recomeçou o trabalho de robótica de forma extracurricular.
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O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, Ruy 
Irigaray, esteve na terça-feira (17), na FIERGS. Recebido pelo presidente 
da entidade, Gilberto Porcello Petry, Irigaray apresentou dois projetos: o 
Porto Indústria de Rio Grande e o Polo Integrado da Química de Monte-
negro e Triunfo. Segundo porto mais importante do País, Rio Grande tem 
rotas comerciais com mais de 90 países e a ideia do governo é ampliar a 
sua atuação, atraindo mais empresas para investirem no local.  Já o Polo 
Integrado de Química agruparia diferentes empresas em uma área de 
697 hectares, oferecendo proximidade para todos os elos da cadeia do 
setor. O secretário solicitou apoio da FIERGS para promoção dos projetos, 
divulgando e atraindo investimentos para os dois distritos.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) 
fecha 2019 em 64,9 pontos, 2,9 acima de novembro, revela a pesquisa 
divulgada pela (FIERGS), na quarta-feira (18). É o maior nível desde 
fevereiro de 2019, quando havia atingido 66,8 pontos. “A definição da 
Reforma da Previdência, a manutenção contínua da queda dos juros e os 
primeiros sinais de melhora na economia provocam uma nova rodada de 
alta da confiança no industrial gaúcho”, explica o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. 
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial realizou em 2019 10.350 
atendimentos em Serviços de Tecnologia e Inovação, sendo 224.954 horas 
técnicas em Tecnologia e Inovação. Os números integram a estimativa 
do balanço do ano da instituição. Com foco no mercado, o Senai busca 
atender as novas demandas da indústria. “Apoiamos as empresas para 
que se tornem cada vez mais competitivas. Neste sentido, mudamos o 
portfólio de serviços, incorporando novas tecnologias e antecipando 
tendências”, lembra o diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein. “Este ano 
atendemos mais de 3,5 mil indústrias; incluindo a capacitação profissional 
e as consultorias técnicas e tecnológicas”, ressalta.
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) lança 
dois novos cursos que já estão com as matrículas abertas: Cibersistemas 
para Automação e Internet das Coisas. Ambos estão sendo ofertados no 
Centro Senai de Formação Profissional Plinio Kroeff, sediado no Instituto 
Senai de Inovação em Metalmecânica, em São Leopoldo, com vagas 
para turno da tarde e da noite, e que têm como requisitos que o aluno 
esteja cursando ou que tenha concluído o Ensino Médio. Inicialmente 
serão 72 vagas, com possibilidade de ampliar para unidades de outras 
cidades ao longo do ano. 
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Tramandaí vai receber o Estação de Verão do Senai em janeiro do 
próximo ano. Nos finais de semana de 11 e 12 e 18 e 19, a avenida Beira-
-Mar, 1520 contará com um espaço do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) com várias atividades. A Unidade Móvel de Panificação 
e Confeitaria fará oficinas para elaboração de receitas alusivas ao verão, 
gratuitamente, e com inscrições no local. Também haverá wi-fi gratuito, 
futebol de robôs legos e demonstrações de tecnologias educacionais 
usadas pela instituição como realidade aumentada e realidade virtual. 
O espaço ainda contará com informações sobre os mais de 40 cursos do 
Senai-RS entre aprendizagem, técnico e qualificação.

A Escola Sesi de Ensino Médio de São Leopoldo foi credenciada nesta 
quarta-feira (18) pelo Conselho Estadual de Educação para iniciar as ativi-
dades em 2020. A partir de agora, a unidade pode receber matrículas para 
o ano letivo que inicia em 13 de fevereiro. A estrutura, localizada na rua 
Alberto Scherer, 743, tem capacidade para atender 300 alunos por ano. 
A exemplo das outras escolas, inicialmente serão abertas vagas para 100 
alunos do primeiro ano do Ensino Médio, e assim, sucessivamente, para 
os próximos anos escolares.
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QUALIDADE E METROLOGIA
O Senai-RS, juntamente com a Rede Metrológica do RS, promove de 27 a 29 de maio de 2020 o Fórum Nacional de Qualidade e Metrologia. O 
evento, composto por palestras e minicursos, será realizado na Fundação Casa das Artes e no Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, 
em Bento Gonçalves.
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https://www.fiergs.org.br/noticia/pais-concluem-os-estudos-na-eja-com-incentivo-dos-filhos
https://youtu.be/1p7YPlmZwi8
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