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Sondagem Industrial mostra forte alta da produção e 
crescimento do emprego na indústria gaúcha

EJA prepara ao mundo do trabalho

Curso aborda Saúde Mental em tempos de Covid-19

Supermercado entrega 80 toneladas de doações 
para a Rede de Bancos de Alimentos da FIERGS

FIERGS e consulado dos EUA buscam plano de cooperação

Sesi-RS disponibiliza Sipat Virtual

Seletiva WorldSkills 
começa em outubro
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A Sondagem Industrial de julho, divulgada na terça-feira (25) pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), embora ainda em meio 
a incertezas provocadas pela crise do coronavírus, revela crescimento no índice 
de produção, que chegou a 61,3 pontos, e no de empregados, 52,3. “Decretos 
que reforçavam as restrições impostas à indústria e ao comércio começaram, 
aos poucos, a serem flexibilizados, dando mais liberdade ao funcionamento 
das atividades econômicas. Isso, claro, influencia na produção e no emprego”, 
afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. Porém, parte desses 
expressivos resultados se deve aos baixos níveis dos meses anteriores. Em abril 
de 2020 os dois indicadores registraram os menores valores da série histórica 
(24,1 e 34 pontos, respectivamente). 

 
CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A pergunta dos alunos “mas para quê eu vou usar isto?” agora é respondida de forma 
clara no material didático da Educação de Jovens e Adultos do Sesi-RS, que está com ma-
trículas abertas.  Todos os cinco capítulos dos 13 cadernos (um de cada disciplina)  das sete 
etapas (quatro do Ensino Fundamental e três do Ensino Médio) da EJA do Sesi-RS fazem 
relação  com setores industriais. 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

O curso Saúde Mental em tempos de Covid-19, lançado pelo Centro de 
Inovação Sesi em Fatores Psicossociais (CISFPS), foi elaborado para apoiar 
as empresas na promoção da saúde mental dos trabalhadores, com dicas 
práticas para as áreas de Recursos Humanos, aos líderes e aos trabalhadores. 
A intenção é contribuir no desenvolvimento de estratégias para lidar com 
questões que envolvem saúde mental e trabalho em tempos de pandemia. 
A capacitação é gratuita e 100% EAD e aborda saúde mental em tempos 
de pandemia, isolamento social e seu impacto na saúde mental e novos 
contextos de trabalho em período de quarentena. As inscrições podem 
ser feitas pelo link https://www.sesirs.org.br/saude-mental. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Supper Rissul realizou  a entrega de 80 mil quilos de alimentos 
para a Rede de Bancos de Alimentos da FIERGS. As doações foram 
entregues no dia 21 de agosto, em cinco caminhões, e são frutos da 
ação “Selfie do Bem”, campanha que marcou o aniversário de 21 anos 
do Supper Rissul.  Foram mais de 23 mil selfies doadas pela plataforma, 
que se transformaram neste montante. De acordo com o presidente 

da UnidaSul, Augusto de Cesaro, holding que administra o Rissul, a 
sensação é de missão cumprida. “Ficamos surpresos com tamanha 
mobilização da comunidade, que se juntou a nós nessa campanha de 
solidariedade. Saber que vamos poder ajudar tantas famílias com a 
doação é gratificante. Fica o nosso agradecimento aos clientes e todos 
que participaram”, disse.

O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, participou, na quinta-feira 
(27), de uma videoconferência com o novo cônsul geral dos Estados Unidos em 
Porto Alegre, Shane Christensen. Há um mês residindo na Capital, Christensen 
afirmou que chega otimista com a possibilidade de iniciar o fortalecimento das 
relações entre os EUA e o Rio Grande do Sul, cuja corrente de comércio superou 
os US$ 2,7 bilhões em 2019 e, para isso, conta com a parceria da FIERGS. “É um 
Estado tão importante que queremos cada vez mais nos aproximar das entidades 
e das empresas”, disse o cônsul. O presidente da FIERGS enfatizou a qualidade 
de vida do RS e a capacitação profissional dos gaúchos. “É um estado de bom 
nível, hospitaleiro, empreendedor e com história”, afirmou. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Neste momento de pandemia, o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) dis-
ponibiliza  uma  modalidade alternativa para a Semana Interna de Prevenção 
a Acidentes do Trabalho (Sipat). Trata-se da Sipat Virtual. Acompanhando o 
movimento digital, a Sipat Virtual dará oportunidade aos trabalhadores de 
participarem das ações evitando aglomerações e também para os que estão 
em teletrabalho, sem impactos na produção e sem quebra de rotina. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

No começo de outubro, o Senai da Construção Civil de Porto Alegre sediará 
as provas de Carpintaria de Telhados da Seletiva Nacional para WorldSkills. A 
ocupação, junto com Design Gráfico, que será realizada em Goiânia, abre a 
competição que acontecerá em 17 Estados do País até dezembro. Serão 47 
ocupações que farão a escolha dos dois melhores de cada profissão. Estes 
continuarão treinando e farão a final em abril de 2021 para escolher quem repre-
sentará o Brasil na competição internacional que será realizada em Shangai, em 
setembro do próximo ano. O Rio Grande do Sul também vai sediar a competição 
nas ocupações Manutenção Industrial (Senai Gravataí)  e  Tecnologia de Midia 
Impressa. O Estado participará da competição em 19 ocupações.
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