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Cresce a confiança do industrial gaúcho

Metodologia da EJA do Sesi-RS 
estimula o crescimento profissional

Desafio Covid-19 de Robótica entra na fase 2

FIERGS defende funcionamento do comércio
na Capital de segunda a sexta-feira

O trabalho e as novas habilidades serão abordados 
no próximo webinar - Conversas Inspiradoras

Seletiva WorldSkills começa em outubro

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

O industrial gaúcho volta a ver com melhores perspectivas a situa-
ção de suas empresas e da economia no País. É o que aponta o Índice 
de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS), que cresceu para 56,7 
pontos em agosto, divulgado nesta quarta-feira (19) pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS).  “Após um período 
de intensas dificuldades, os empresários gaúchos começam a perceber 
os reflexos positivos da flexibilização das restrições à circulação das pes-
soas e à atividade econômica. Além disso, os estímulos fiscais, como o 
auxílio emergencial, também sustentam o crescimento do otimismo do 
consumidor e o aumento da demanda”, explica o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) na modalidade a Distância do 
Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está com inscrições abertas para os 
anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. A metodo-
logia da EJA é pensada especialmente para o trabalhador da indústria e 
seus dependentes, visando seu crescimento profissional e como cidadão. 
À distância, a EJA do Sesi utiliza uma plataforma de educação, que permite 
ao aluno estudar de forma flexível onde, como e quando puder. Voltada 
ao mundo do trabalho e à solução de problemas, a metodologia do Sesi 
permite ao aluno perceber a aplicabilidade do conhecimento adquirido e 
auxiliar na inovação dentro das empresas, contribuindo para o aumento da 
competitividade. Mais informações em https://conteudo.fiergs.org.br/ 
ejadosesi ou pelo telefone 0800 51 855 e whatsapp 51 99226.3846. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Criado para incentivar a criatividade dos jovens e auxiliar no combate 
ao novo coronavírus, o Desafio Covid-19 de Robótica, do Serviço Social 
da Indústria (Sesi), acaba de entrar na fase 2. Ao todo, 39 equipes foram 
selecionadas para a segunda fase devido empates técnicos, sendo três 
do Rio Grande do Sul: Kronos (Sesi Gravataí), Androids (Coração de Maria, 
Esteio) e Galilegos (Colégio Santa Inês, Porto Alegre). Agora, os jovens vão 
detalhar a proposta, que será avaliada com relação à pesquisa, criatividade 
e inovação, além de empreendedorismo e impacto social.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
alia-se à reivindicação das entidades do varejo, que solicitam o funciona-
mento do comércio em Porto Alegre em cinco dias da semana, de segunda 
a sexta-feira. Segundo a FIERGS, para a indústria vender e desovar sua 
produção, o comércio precisa estar aberto, seguindo os protocolos de 
segurança em saúde para a proteção ao trabalhador e ao cliente. Com 
empresas fechadas, demissões em massa e comércio sem vendas, aumenta 
o desespero de quem não pode cumprir seus compromissos financeiros. 
Isso provoca o efeito cascata: caixas quebrados, Estado sem arrecadação 
e população doente também pelos efeitos causados pela pandemia.

O Sesi-RS, por meio do Centro de Inovação em Fatores Psicossociais 
(CISFPS),  continua com debates on-line sobre da saúde mental. Os we-
binares Sesi – Conversas Inspiradoras ocorrem quinzenalmente, sempre 
às quartas-feiras, às 11h, com profissionais da área de saúde do Sesi-RS 
discutindo assuntos como Saúde Mental em tempos de pandemia: desafios 
para as empresas, O papel do RH nesse novo mundo e outros. Na última 
semana, a  conversa foi o cuidado e a cooperação como ferramentas para 
a construção de ambientes de trabalho psicologicamente saudáveis no 
webinar Cuidando de quem cuida e que pode ser acessado pelo link 
https://youtu.be/K_q7_5H8t0U. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

De outubro a dezembro de 2020, serão realizadas as provas da Seletiva 
Nacional para WorldSkills em 17 Estados do País. Serão 47 ocupações 
que farão a escolha dos dois melhores de cada profissão. Estes conti-
nuarão treinando e farão a final em abril de 2021 para escolher quem 
representará o Brasil .na competição internacional que será realizada 

em Shangai, em setembro do próximo ano. O Rio Grande do Sul vai 
sediar a competição nas ocupações Tecnologia de Midia Impressa (Senai 
Porto Alegre), Capintaria de Telhados (Senai da Construção Civil, Porto 
Alegre) e Manutenção Industrial (Senai Gravataí). O Estado participará 
da competição em 19 ocupações.
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