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Pesquisa revela atividade industrial em alta 
e expectativas mais otimistas

Missão à Feira de Hannover 2020

Com novidades, Senai tem 2,2 mil vagas para cursos técnicos

Sesi e Senai oferecem 
atividades no litoral gaúcho

FIERGS diz que novo Código do Meio Ambiente 
traz clareza e segurança jurídica

EJA Sesi recebe inscrições

Ideias podem virar projetos no Edital Gaúcho
de Inovação para Indústria

Campanha do Banco de Alimentos bate novo recorde
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AGENDA

A Sondagem Industrial do Rio Grande do Sul, elaborada pela Fede-
ração das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), aponta 
atividade industrial em alta e mostra otimismo do setor para os próximos 
seis meses. O Índice de produção em novembro registrou 54,5 pontos, 2,9 
abaixo de outubro. O resultado, com valor acima dos 50 pontos, significa 
que a alta foi menos intensa que a de outubro, mas ocorreu num mês 
cuja tendência é de estabilidade. O emprego, que historicamente tende 
a cair na passagem de outubro para novembro, cresceu, após seis meses 
consecutivos de queda: 51,4 pontos. Outro indicador que apresentou o 
mesmo comportamento foi a Utilização da Capacidade Instalada (UCI), 
alcançando 74,0% em novembro (um ponto percentual acima de outubro), 
para uma média histórica de 71,9% no mês.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

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.

A posição favorável da FIERGS com relação ao novo Código Estadual do Meio Ambiente sancionado na última quinta-feira (9) pelo 
Governo do Estado, se baseia nas mudanças que incluem o aperfeiçoamento e modernização dos mecanismos previstos para gestão 
e proteção ambiental. “A nova lei traz clareza e segurança jurídica evitando a subjetividade, o que no modelo anterior deixava margem 
para amplas interpretações causando grave insegurança jurídica”, afirma o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. Segundo ele, a atualização do Código também contribui para a desburocratização 
do processo de licenciamento ambiental visando torná-lo mais ágil.

Estão abertas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 
Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). O curso é destinado a pessoas que, por 
algum motivo, não concluíram os estudos no tempo previsto, e engloba os 
anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. A EJA Sesi foi 
elaborada especialmente para os trabalhadores da indústria, também do setor 
da construção civil e os dependentes desses profissionais, com método flexível 
e adaptado à vida dessas pessoas e às necessidades do mundo do trabalho. O 
estudante acessa a plataforma a distância quando e onde quiser, e conta com 
os professores para tirar dúvidas e orientar os estudos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sebrae, Sesi, 
Senai, IEL e FIERGS, com apoio Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia 
do Estado do Rio Grande do Sul, está recebendo inscrições para o segundo 
ciclo. No primeiro, encerrado em novembro, teve 22 aprovações. Foram 81 
ideias inscritas no total. O edital busca promover a cultura da inovação e 
aumentar a competitividade da indústria gaúcha, disponibilizando entre 
R$120 mil e R$ 480 mil.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A campanha Natal do Bem, do Banco de Alimentos, bateu um novo 
recorde de doações: 591 toneladas de alimentos arrecadados e distribuídos 
para mais de 800 entidades de 157 cidades gaúchas. A tradicional campanha 
é hoje a maior fonte de arrecadação dos Bancos de Alimentos no Estado. Em 
cinco anos, foram cerca de 1.500 toneladas de alimentos, o que representa 
quase 5 milhões de refeições. A parceria entre a Rede de Bancos de Alimen-
tos da FIERGS e a RBS contou com a participação da sociedade, que formou 
uma corrente de solidariedade para levar alimentos a quem sequer tinha o 
que comer. A FIERGS participou da Campanha como ponto de arrecadação, 
recebendo doações dos funcionários e do público externo.

O Natal do Bem contou, além da Rede de Bancos de Alimentos RS e 
Núcleos Bancos de Alimentos, com pontos de arrecadação nas Emissoras da 

RBS TV e inúmeros parceiros. Diversas empresas, academias, condomínios 
e organizações abraçaram o Natal do Bem, tornando-se ‘‘pontos de coleta’’ 
de doações. Esse envolvimento se refletiu nos resultados alcançados, 
que vem aumentando a cada ano. No primeiro ano do Natal do Bem, 60 
toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadados. Em 2016, 111 
toneladas. Para superar a meta, em 2017, outros veículos do Grupo RBS 
passaram a integrar o projeto, e foram arrecadadas 266 toneladas. Em 2018, 
com a realização da primeira Cavalgada do Bem, os números aumentaram 
significativamente, chegando a 454 toneladas de alimentos. O destaque 
do Natal do Bem deste ano ficou por conta do “Desafio Farroupilha” e 
da “Cavalgada do Bem”, que envolveram mais de 200 CTGs no Estado e 
arrecadaram cerca de 150 toneladas de alimentos juntos.

A Missão Hannover 2020 será novamente articulada nacionalmente pela Fede-
ração das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS, em parceria com a 
Confederação Nacional da Indústria – CNI, e por meio da Rede Brasileira de Centros 
Internacionais de Negócios – Rede CIN, e a Agência Brasileira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos – ApexBrasil. 

Com foco na Indústria 4.0, a feira é consolidada como ambiente para empresas 
brasileiras realizarem benchmarking para o aumento de sua competitividade, 
tanto no mercado interno quanto no externo, e incentivar a pesquisa e o desen-
volvimento de novas tecnologias. A Feira de Hannover também proporciona um 
ambiente de negócios favorável para as indústrias brasileiras, pois reúne uma 
grande quantidade de players internacionais e compradores potenciais.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está com inscri-
ções abertas para 21 cursos técnicos de forma presencial e semipresencial em 
dez cidades do Estado, totalizando 2.200 vagas para 2020/1. As novidades são 
Cibersistemas para Automação e Internet das Coisas, que estão sendo oferta-
dos em São Leopoldo (no Centro Senai de Formação Profissional Plinio Kroeff, 
sediado no Instituto Senai de Inovação em Metalmecânica) de forma presencial 
nos turnos da tarde e da noite. As atividades técnicas relacionadas à aplicação 
das tecnologias da informação e da automação industrial têm apresentado 
um índice de crescimento elevado, com um aumento por profissionais mais 
qualificados que assegurem o funcionamento das plantas industriais com 
eficiência, confiabilidade e, também, segurança das informações. Esta é mais 
uma atualização do Senai, visando à indústria 4.0.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai-RS) estão presentes no litoral gaúcho neste verão. O 
Espaço Sesi funciona sextas, sábados e domingos, na orla de Capão da Canoa, 
e sábados e domingos, em São Lourenço do Sul, das 8h30min às 19h30min. 
Entre as atividades oferecidas estão empréstimos de livros e carregador de 
celular, avaliações de bioimpedância, quiz de mitos e verdades sobre nutrição 
e uso do aplicativo monte seu prato, que orienta uma alimentação saudável. 
À beira-mar também ocorre caminhada orientada, atividades recreativas, aula 
de ritmos, ginástica aeróbica e funcional.  Em Capão, a agenda segue até 1º de 
março e em São Lourenço até 15 de fevereiro.  

Já Tramandaí recebe o Estação de Verão do Senai. Nos finais de semana 
de 11 e 12 e 18 e 19, a avenida Beira-Mar, 1520 conta com um espaço e 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 Lego e demonstrações de 
tecnologias educacionais usadas pela instituição como realidade aumentada 
e realidade virtual. O espaço ainda contará com informações sobre os cursos 
técnicos, pos-tecnicos e de evolução profissional do Senai-RS.
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