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Presidente da FIERGS solicita a ministro da
Infraestrutura a conclusão da duplicação da BR-116

FIERGS potencializa atuação sindical

Entidade propõe abertura do comércio 
em Porto Alegre também aos sábados

Sesi lança Setembro Amarelo para valorização da vida

Testes rápidos

Diversidade é tema do Diálogos para o Agora

Federação das Indústrias alerta para urgência
na ampliação da pista do Salgado Filho

Programa de Proficiência em Substâncias Restritas 
do Senai apresenta resultados

Segunda chamada para o Programa Rota 2030

Lançado a Sipat Virtual

Banco de Vestuários doa 12 mil cobertores para 
o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná
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Ao participar, em Brasília, na Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
do webinar Indústria em Debate: Infraestrutura & Retomada da Economia, 
nessa quinta-feira (3), o presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, solicitou ao ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a conclusão da duplicação da BR-
116, facilitando o acesso ao Porto de Rio Grande, e a ampliação da BR-448, em 
17 quilômetros, até Portão. “O Ministério da Infraestrutura vem fazendo uma 
coisa muito importante, terminar as obras que já estavam iniciadas. É o caso, 
no Rio Grande do Sul, da BR-116, obra de 2012 e ainda não concluída”, reforçou 
o presidente da FIERGS. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A criação da Unidade de Desenvolvimento Sindical da FIERGS (Unisind) 
foi anunciada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry, durante a Reunião Sindical realizada 
nessa sexta-feira (4), por meio da plataforma Teams. “Minha primeira gestão 
serviu para valorizar o empresário industrial e os sindicatos”, disse o presidente 
da FIERGS em sua manifestação na abertura do evento, lembrando a criação 
do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase), coordenado pelo 
vice-presidente Gilberto Ribeiro, e agora também a Unisind. “É um portal de 
entrada dos sindicatos na FIERGS”, reforçou.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com a melhora da situação de Porto Alegre em relação ao controle da Covid-19 e o retorno 
da região à bandeira laranja definido na segunda-feira pelo governo do Estado, a FIERGS vê como 
possível uma maior flexibilização para a liberação das atividades do comércio. A FIERGS propõe 
a ampliação de horários e de dias de funcionamento. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), por meio do Centro de Inovação Sesi em Fatores Psicossociais 
(CISFPS), iniciou o Setembro Amarelo, mês que se celebra mundialmente a prevenção ao suicídio, 
com o movimento Saúde Mental é... Valorizar a Vida. Recente pesquisa realizada em São Paulo, por 
cientistas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desde o início da pandemia de Covid-19, identificou 
que mais de 50% dos entrevistados afirmaram sentir nervosismo ou ansiedade com frequência. Para 
39% dos entrevistados, sentir-se triste ou deprimido passou a ser algo rotineiro durante a quarentena 
e quase 30% dos que antes dormiam bem, agora estão enfrentando problemas de sono.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sinduscon-RS  e o Sesi-RS assinaram um convênio beneficiando as em-
presas associadas ao sindicato com valores especiais por cada Teste Rápido 
da Covid-19 (IgM/IgG) em seus colaboradores. A intenção é contribuir para o 
combate ao coronavírus, com segurança no ambiente de trabalho. O convênio, 
que tem duração de quatro meses, possibilita ainda orientação sobre prevenção 
e teleconsulta, nos casos em que o exame apresentar resultado reagente para 
IgM. A testagem vai ocorrer nos canteiros de obras na região Metropolitana. 
O Sesi-RS já atendeu 200 empresas de diversos setores industriais em todo o 
Estado para a realização de testes rápidos.

As diferentes vivências, histórias e habilidades sociais podem ser uma im-
portante ferramenta para fomentar a inovação. Além disso, com um quadro de 
funcionários que representam a diversidade de uma sociedade, as empresas 
desenvolvem maior capacidade de entender as demandas de seus clientes. 
Pensando no tema, o  Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) promove no dia 22 de 
setembro, às 15h30min,  o Diálogos para o Agora – Diversidade: Alavanca 
para a Competitividade das Empresas. O evento, on line terá a participação 
do relações públicas, pós graduando em Diversidade e Práticas Inclusivas, 
Matheus Felippe e da professora da área de Metalurgia do Instituto Federal, 
Fabiana Lopes. O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas pelo 
link:  https://www.ielrs.org.br/eventos.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A FIERGS revela preocupação com a possibilidade admitida pela CEO da 
Fraport, Andreea Pal, de faltarem recursos para ampliação da pista do Aeroporto 
Salgado Filho, em Porto Alegre, se as obras não forem concluídas até dezembro 
do próximo ano. A FIERGS entende que os trâmites para a retirada de famílias 
que ainda ocupam uma área na qual as obras deveriam ser realizadas precisam 
ser desembaraçados. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Programa de Proficiência em Substâncias Restritas do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) desmistificou conceitos e viabilizou 
economicamente a realização de ensaios, alinhados com a legislação de 
substâncias restritas aplicada a toda a cadeia que envolve o setor calçadista. 
Estes são os resultados da primeira rodada com a participação de 17 empresas, 
todas da cadeia produtiva da Usaflex, parceira do Senai no programa, teve 15 
substâncias diferentes analisadas em 139 ensaios. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai promove um webinar na próxima quinta-feira (10), às 10h, para 
orientar empresas da cadeia automotiva interessadas a participar da segunda 
chamada do Programa Rota 2030. Estão previstos 150 atendimentos de manu-
fatura enxuta e digitalização (categoria hands on) em todo o País, com consul-
torias gratuitas para a empresa (100% subsidiadas) e garantia de aumento da 
produtividade de, no mínimo, 10%. Será apresentado o regramento da chamada 
Hands On do Programa A³ do Senai-RS, e os impactos e benefícios dos serviços 
de consultoria, desenvolvidos pelos Institutos do Senai (ISI Metalmecânico 
de São Leopoldo, IST Calçado e Logística Industrial – Novo Hamburgo, IST 
Madeira e Mobiliário – Bento Gonçalves e IST Mecatrônica – Caxias do Sul). Na 
primeira chamada, fechada com dois ciclos, com 100 atendimentos no Brasil, o 
Senai-RS foi contemplado com 16 atendimentos. Inscriçõespara o webinar em  
https://www.senairs.org.br/rota2030.

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. Informações 
pelo fone 0800 51 8555. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

No mês de agosto, o Banco de Vestuários da FIERGS doou 12 mil cobertores 
para os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, adquiridos por 
intermédio da Brazil Foundation, e a doação teve como objetivo ajudar as vítimas 
do  coronavírus durante o inverno no sul do País. Cada Estado recebeu 4 mil 
cobertores. No Rio Grande do Sul, as doações foram realizadas para instituições 
carentes atendidas principalmente na cidade de Porto Alegre. No Paraná, foram 
para instituições beneficiadas pelo Banco de Alimentos de Curitiba. Em Santa 
Catarina, o Banco de Vestuários desenvolveu uma parceria com o Rotary Club 
de Florianópolis – Jurerê, para doação às pessoas atingidas pelo ciclone bomba 
que assolou o estado. Em 2020, o Banco de Vestuários, presidido por Lucila 
Osório e integrante da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS, doou 
23 mil itens (cobertores, colchões, roupas, calçados, entre outros).  Desde sua 
criação, já doou mais de 500 mil itens e quilos de tecidos, além de capacitar 1.414 
pessoas em cursos de iniciação e qualificação profissional na área do vestuário.
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