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Edital Gaúcho de Inovação para Indústria 
recebe novas ideias até maio

Operação-padrão da Receita Federal 
prejudica atividade industrial

Capacitações buscam aumentar 
conexões internacionais das empresas

Alunos do Senai
participam este mês 
das Seletivas WorldSkills

Indústrias já podem se inscrever no Sesi 
para a Campanha de Vacinação contra a Gripe

Desempenho industrial cresce 12,8% e bate recorde

Secretário apresenta projeto de Hidrogênio Verde no RS
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EvEnto
9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Hidrogênio vErdE
Conheça os projetos selecionados pelo SENAI e a CTG Brasil

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

Plataforma
Conheça o Perfil Setorial da Indústria

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 FIER-
GS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande 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, Econo-
mia 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 startup – contribuintes de Sesi e Senai, com CNPJ 
registrado no Rio Grande do Sul. Não podem estar inadimplentes com alguma das instituições ou Sebrae, não 
ter débitos fiscais e não ter dirigente com vínculo profissional com algum dos entes do edital 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A demora na liberação das importações e exportações devido à 
operação-padrão da Receita Federal, iniciada em dezembro, está causando 
enormes prejuízos à indústria gaúcha. A preocupação foi manifestada 
por industriais na reunião de diretorias da Federação e do Centro das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS) onde foram 
relatados os problemas decorrentes deste movimento. Levantamento 
entre industriais gaúchos apontam que 87% estão sendo afetados pela 
operação-padrão. Os maiores prejuízos se refletem nas operações de 
importação com 56% de acordo com os consultados.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, por meio 
de sua Gerência de Relações Internacionais, oferece capacitações para 
aumentar as conexões internacionais de empresas gaúchas. O objetivo 
é apresentar temas atualizados em comércio exterior e voltados aos 
empresários que buscam entrar ou ampliar sua participação no mercado 
mundial. Em 2021 foram capacitados mais de 700 empresários e funcio-
nários atuantes em setores como alimentos e bebidas, metalurgia, metal 
mecânico e veículos. Para 2022, a meta é impactar mais de 800 pessoas. 
A agenda no formato digital prevê cerca de três capacitações por mês, a 
próxima, ‘Novo processo de importação: como atender ao catálogo de 
produtos?’, ocorre nos dias 15 e 16 de fevereiro. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As Seletivas WorldSkills, que definem os representantes do Brasil para a 
maior competição de educação profissional do mundo, seguem ao longo 
de fevereiro. A edição 2022 do mundial ocorre entre 12 e 17 de outubro, 
em Shangai. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande 
do Sul (Senai-RS) participa das etapas de classificação com representantes 
em ocupações e também como sede de algumas disputas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

As empresas do Rio Grande do Sul interessadas em participar da Cam-
panha de Vacinação contra a Gripe do Sesi-RS podem se inscrever pelo 
link www.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

Fonte: UEE/FIERGS
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AGENDA

NOVO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO
A FIERGS e a Becomex promovem a capacitação Novo Processo de Importação – Como atender ao catálogo de produtos?, nos dias 15 e 16 de fevereiro, 
das 9h às 12h, pelo TSTeams.No curso serão abordadas as principais alterações entre o processo atual e o novo processo de importação, a relação com 
o novo modelo de Gestão de Riscos da RFB, os impactos para os Regimes Especiais e o Programa Operador Econômico Autorizado. As aulas serão ao 
vivo e on-line com o diretor de Trade Compliance da Becomex, Rafael Schroeder. Para participar inscreva-se em https://bit.ly/novoimpo

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

(Dessazonalizado - Índice base: média 2006 - 100)
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O Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI/RS), medido pela  
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), encer-
rou o ano com crescimento de 12,8% ante 2020, a maior taxa em 30 anos. 
O recorde se deve à base deprimida do ano passado, quando o índice 
atingiu pisos históricos por conta da primeira onda da Covid-19. A alta, 
porém, mais do que compensou a redução de 2020 (-4,8%), superando em 
7,4% o nível de atividade de 2019. “Além da base deprimida, o resultado 
refletiu o retorno das atividades econômicas, sobretudo, o dinamismo 
dos setores industriais ligados ao agronegócio e das exportações”, relata 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.  O industrial lembra que, 
apesar do desempenho positivo, não faltaram obstáculos para o setor em 
2021, principalmente na cadeia de abastecimento. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O secretário-Chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Artur Lemos  
Junior, fez uma participação especial na Reunião de Diretorias da  
FIERGS/CIERGS, na última terça-feira, para apresentar o projeto de Hidro-
gênio Verde no Rio Grande do Sul.  Ele explicou que o objetivo é reduzir 
as emissões de carbono (até 2030 diminuir 50% das emissões de CO² e 
neutralizá-las até 2050), conforme o Estado do Rio Grande do Sul se com-
prometeu com as campanhas Race to Zero e Race to Resilience através do 
Decreto Nº 56.347.  “O Rio Grande do Sul realizará uma transição através 
do uso do hidrogênio e criando um novo ramo na matriz econômica de 
alta tecnologia e valor agregado”, disse o secretário.

O projeto tem como metas, além da questão do carbono, a diminuição 
de impactos ambientais na geração e na utilização de energia; o aumen-
to da segurança energética, melhoria do aproveitamento dos recursos 
naturais, geração de empregos, renda e melhoria na qualidade de vida e 
desenvolvimento regional integrado.Fo
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