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FIERGS leva ao governador sugestões para
amenizar perdas provocadas pelo coronavírus

BNDES atende a pedido da FIERGS e suspende 
por seis meses pagamento de parcelas de financiamentos

Indústria de Passo Fundo contribui para dar sequência 
à campanha de vacinação do Sesi

Capacitação gratuita em NR-5 EAD para indústrias

Rede de Institutos Senai de Inovação busca 
soluções para demandas contra a Covid-19

Alunos aprovam metodologia a distância

Presidente da FIERGS encaminha 
carta da CNI ao governador Leite

Entidades empresariais lançam manifesto 
pela reativação econômica

Federação das Indústrias 
propõe medidas para colaborar 
no combate à Covid-19

Estrutura do Centro de 
Exposições pode virar 
hospital de campanha

Sesi oferece atendimento psicossocial para trabalhadores 
da indústria enfrentarem os desafios do coronavírus

Alunas de Escola de Ensino Médio 
apresentam projeto em feira virtual

Senai-RS atua em rede para ajudar no combate à pandemia
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O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, enviou hoje ao governador Eduardo 
Leite a carta encaminhada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
ao presidente Jair Bolsonaro. Tanto a CNI quanto a Federação propõem a 
reativação gradual da economia. A FIERGS também está se posicionando 
em apoio aos prefeitos que, utilizando a flexibilização do decreto estadual, 
estão permitindo a reabertura de fábricas desde que mantidos todos os 
cuidados diante da Covid-19.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
juntamente com a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul 
(Farsul) e a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fecomércio), divulgou nesta quinta-feira (26) o manifesto 
“Pela Reativação da Economia Gaúcha”. No documento, as três entidades 
manifestam sua preocupação com “a ameaça de desabastecimento que 
poderá ocorrer caso se prolonguem, além de um limite razoável, as proi-
bições de atividades empresariais”, e propõem um retorno gradativo às 
atividades a partir de 1º de abril.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) analisa 
com o Governo do Estado um conjunto de medidas para colaborar no combate 
à pandemia do coronavírus. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
analisa com o Governo do Estado um conjunto de medidas para colaborar 
no combate à pandemia do coronavírus. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Situações como a pandemia do coronavírus enfrentada pela população 
mundial podem trazer prejuízos para a saúde mental, causando ansieda-
de e estresse. Atento a essa realidade atual, o Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RS), por meio da expertise de seu Centro de Inovação em Fatores 
Psicossociais (CISFPS), passou a oferecer nesta quarta-feira (25) aos traba-
lhadores da indústria do Rio Grande do Sul um atendimento específico 
para questões de saúde mental despertadas pela pandemia. Trata-se do 
SOS Psicossocial Coronavírus, um acolhimento para os profissionais que 
atuam no setor industrial.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Em tempo de coronavírus, a produção dos alunos da Escola Sesi de 
Ensino Médio não param, mesmo de forma virtual. Um exemplo é o grupo 
de três alunas de  Sapucaia do Sul que apresentou via internet um projeto 
na 18ª Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace) nesta semana. 
As estudantes se classificaram para a feira, que ocorre anualmente na 
Universidade de São Paulo (USP), e incentiva a criatividade e reflexão em 
estudantes da educação básica, por meio do desenvolvimento de projetos 
com fundamento científico, nas diferentes áreas das ciências e engenharia. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

 O Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metalmecâni-
ca, sediado em São Leopoldo, atua em três frentes para ajudar no combate 
ao coronavírus. Ele integra a rede nacional de institutos de inovação do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que está desenvolvendo 
ações em diferentes áreas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
encaminhou ao governador do Estado, Eduardo Leite, sugestões para 
amenizar os impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia 
de coronavírus. A entidade indica a adoção de dez medidas emergenciais 
para atenuar as perdas acumuladas à indústria gaúcha. O presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, destaca em documento assinado ao 
governador a necessidade da manutenção das atividades industriais, 
empregos e renda no Estado.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
atendeu a uma demanda da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS) e suspendeu por seis meses os pagamentos de par-
celas de financiamentos já contratados por empresas. A decisão faz parte de 
medidas emergenciais anunciadas pelo banco em função da crise provocada 
pela pandemia de coronavírus. A solicitação de “medidas compensatórias 
diante da situação emergencial provocada pela Covid-19” havia sido feita 
pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em carta enviada ao 
presidente do BNDES, Gustavo Montezano, na última quinta-feira (19)..

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As medidas restritivas de combate à Covid-19 têm causado grande im-
pacto sobre a cadeia de suprimentos, bem como sobre a logística terrestre 
e aérea. O fornecimento de vacinas, além de estar inserido nesse contexto 
geral, tem encontrado alta demanda em todo o País. Como forma de con-
tribuir para enfrentar essa dificuldade, a indústria BSBIOS, de Passo Fundo, 
disponibilizou uma aeronave particular para que seja feito o transporte de 
vacinas da campanha de imunização contra a gripe do Serviço Social da 
Indústria (Sesi-RS), de Brasília para Passo Fundo.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sesi-RS lança uma nova versão do curso EAD de Norma Regulamen-
tadora 5 (NR-5), referente à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), que estará disponível a partir desta sexta-feira (27). A capacitação, 
que é oferecida totalmente à distância desde 2019, passou por uma 
reformulação, ampliação e revisão, de acordo com as mais recentes 
atualizações nas NRs, além de ter sido adaptada para um formato com 
recursos didáticos mais interativos. Para as indústrias, neste período, o 
curso é oferecido de forma gratuita. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), engajado em 
contribuir na luta contra o coronavírus, está desenvolvendo ações em 
diferentes frentes, por meio de seus institutos de inovação e tecnologia. 
“Vemos onde há necessidade de ajuda e buscamos soluções”, explica o 
diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein. Entre as iniciativas está a produção 
de álcool em gel e itens de Proteção Individual (máscaras, aventais e luvas). 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O distanciamento social levou para a casa dos alunos do Senai lin-
guagens que eles já vinham utilizando em aula. A Metodologia Senai de 
Educação Profissional preconiza, entre outros princípios norteadores, o 
incentivo ao uso de tecnologias educacionais. “As diferenças entre educação 
presencial e à distância vão diminuir. A presencial, com todas as tecnologias 
que temos à disposição, fica cada vez mais virtual, e a dita à distância, por 
meio destas mesmas tecnologias, fica cada vez mais interativa. Em outras 
palavras, o conceito de presença e de distância assumem outros contor-
nos”, explica o gerente de Desenvolvimento Educacional, Claiton Costa. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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