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Edital Gaúcho de Inovação para Indústria 
recebe novas ideias até maio

FIERGS fortalece ações de 
internacionalização em 2022

Senai inicia nova etapa de formação de profissionais do Haiti

Aluno do Senai-RS é bronze 
em Redes de Cabeamento 
Estruturado

Inscrições para a Campanha de Vacinação contra a 
Gripe do Sesi iniciam em 7 de fevereiro

Presidente da FIERGS afirma que decisão do Copom 
é responsável frente à inflação e cenário externo

Inteligência Comercial ajuda empresas 
a acessar novos mercados
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InvestImentos
Brasil começa o processo de entrada na OCDE

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, 
com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Gran-
de do Sul, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e 
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), recebe inscrições de novas ideias até 
o dia 3 de maio. O edital disponibilizará recursos entre R$ 200 mil e R$ 600 mil por projeto, 
nas linhas de Agritech, Bioeconomia, Cidades Inteligentes, Design para Produto, Economia 
Circular, Edutech, Energias Renováveis, Indústria 4.0, Materiais Avançados, Nanotecnologia, 
Sistemas de Energia, Tecnologias Aplicadas a Saúde Hospitalar e Saúde Mental no Ambiente 
de Trabalho (Sesi). Podem participar indústrias – grandes, médias, pequenas, micros ou star-
tup – contribuintes de Sesi e Senai, com CNPJ registrado no Rio Grande do Sul. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Após o período mais crítico da pandemia em 2020 e das constantes mudan-
ças de regras para viagens em 2021, a FIERGS, por meio do Centro Internacional 
de Negócios, retoma aos poucos suas atividades de feiras internacionais e 
projetos de internacionalização. Já em 2021 foi possível coordenar a missão 
à Feira de Anuga, na Alemanha, em outubro (foto), e integrar a maior delega-
ção brasileira aos Emirados Árabes, participando de encontros de negócios, 
visitas estratégicas e à Expo Dubai 2020, em novembro, ambas lideradas pelo 
presidente Gilberto Porcello Petry. “O maior propósito da FIERGS é fomentar 
cada vez mais a internacionalização e oportunizar novos negócios por meio 
do acesso a mercados de exportação” ressalta Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Uma comitiva do Instituto Nacional de Formação Profissional (INFP) do 
Haiti esteve nesta sexta-feira (4), na sede do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai-RS). O diretor-geral do Instituto, Dikel Delvariste, 
acompanhado do executivo Saintilus Fleuran, da assistente administrativa 
Antonia Dominique Dimanche e do assessor Alex Cherenfant, foi recebido 
pelo diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein. Na sequência, os execu-
tivos haitianos conheceram de perto a estrutura do Senai Automotivo, 
localizada em Porto Alegre.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Senai-RS conquistou mais uma medalha nas Seletivas WorldSkills 
Shangai 2022. O aluno de Redes de Cabeamento Estruturado, Gabriel  
Przygodzinski Pereira, ficou com o bronze na etapa da competição realiza-
da no Senai Santo Amaro, em Recife (PE), entre os dias 24 e 28 de janeiro. 
Ele participou da disputa com estudantes de São Paulo e Pernambuco. 
Com o resultado, o Senai-RS soma quatro medalhas de bronze, incluindo 
também as ocupações: Manufatura Integrada, Robótica Móvel e Modela-
gem de Protótipo e quatro de ouro: Manutenção Industrial, Mecatrônica, 
Tecnologia de Mídia Impressa e Sistemas Drywall e Estucagem. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

No próximo dia 7 de fevereiro, as empresas do Rio Grande do Sul pode-
rão se inscrever para participar da Campanha de Vacinação contra a Gripe 
do Serviço Social da Indústria (Sesi). A partir desta data, as interessadas 
devem acessar o link sesirs.org.br/campanhavacinacao e preencher o 
cadastro, incluindo o número de doses desejadas. Por conta do aumento 
de casos de H3N2 no Brasil, o Sesi-RS trabalha para antecipar ao máximo 
o início da aplicação dos imunizantes – a liberação está prevista para a 
primeira quinzena de março.

Estarão disponíveis dois tipos de vacinas:
• Trivalente: apresenta três cepas de vírus, dois do tipo A (incluindo 

a H1N1 e H3N2) e um do tipo B.
• Quadrivalente: apresenta quatro cepas de vírus, dois do tipo A 

(incluindo a H1N1 e H3N2) e dois do tipo B.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está 
com matrículas abertas para os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino 
Médio. A metodologia 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 co-
nhecimento adquirido.  Para as empresas, a EJA do Sesi é a oportunidade de desenvolver 
seus colaboradores, elevar o nível de escolaridade e qualificar o seu quadro de pessoal.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Fonte: Banco Central

Definir, identificar e quantificar mercados e clientes externos, analisar 
a concorrência, conhecer as barreiras tarifárias e não-tarifárias e os custos 
para se internacionalizar, estas e outras informações sempre foram as de-
mandas da Inteligência Comercial do Centro Internacional de Negócios da 
FIERGS, às indústrias gaúchas. Por meio de ferramentas, bancos de dados 
e, sobretudo pela análise técnica, empresas tem desfrutado de um arranjo 
de dados capaz de auxiliar na tomada de decisão estratégicas, seja para 
exportar, importar, investir ou planejar onde, quando, quanto e com quem 
se relacionar para crescer no mercado internacional.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Educação de Jovens e Adultos do Sesi-RS 
ainda tem vagas

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry, diz que o aumento de 1,5 ponto percentual 
na taxa Selic, para 10,75%, definido nessa quarta-feira (2) pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom), ocorre porque o cenário doméstico mostrou-se 
com uma inflação mais disseminada e houve piora na expectativa sobre a 
atividade. “O início de 2022 foi marcado pela persistência da inflação que 
tem corroído o poder de compra das famílias e as margens das empresas. 
No entanto, alguns fatores internos e externos, podem desenhar um cenário 
ainda mais desafiador para o ano corrente. Pelo lado doméstico, os preços 
dos insumos agrícolas e industriais poderão seguir pressionados, impactando 
os custos da produção e os preços para os consumidores, destacou Petry. O 
presidente da FIERGS ressalta, porém, que esse aumento causa um pouco 
de preocupação "pois a elevação dos juros bancários torna mais alto o custo 
do capital de giro, necessário às indústrias”.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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AGENDA

CAPACITAÇÃO EM ESOCIAL
O Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) promove na próxima terça-feira (8) a Capacitação em eSocial, com o objetivo de diferenciar a legislação 
trabalhista e previdenciária, demonstrando o correto preenchimento de dados na ferramenta e os impactos destes nas rotinas das empresas. O palestrante 
será o engenheiro de Segurança do Trabalho e integrante do GEAT do Contrab, Rogério Luiz Balbinot. A capacitação será das 9h às 17h. Inscrições e 
consulta de valores pelo esocialnasst.eventize.com.br

INTERNACIONALIZAÇÃO PARA A ALEMANHA
Em 22 de fevereiro, será realizado na sede da FIERGS, o evento Internacionalização para a Alemanha – Oportunidades e caminhos para a indústria de 
defesa, promovido pelo Comitê da Indústria e Segurança da FIERGS, a partir das 10h. O evento terá temas como Oportunidades na Alemanha, fontes 
de financiamento do governo alemão, entre outros. Informações e inscrições: (51) 3347-8680 ou pelo e-mail comdefesa@fiergs.org.br

Veja como foi o Seminário RedIndústria 2022

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Trajetória de subida ao longo dos últimos meses
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