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Edital Gaúcho de Inovação para a 
Indústria aprova 12 ideias no primeiro 
ciclo da terceira edição

Investimentos do setor voltaram a crescer em 2021

Senai-RS receberá docentes do Haiti para capacitação técnica

Inscrições abertas para a 
Campanha de Vacinação contra a Gripe do Sesi

Exportações Industriais do RS avançam 54,3% em janeiro
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Motivos para participar do 9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria
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O que todos querem saber sobre inovação
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Foram aprovadas 12 ideias de indústrias de Porto Alegre, Caxias do Sul, São Leopoldo, Novo 
Hamburgo, Estância Velha e Flores da Cunha para serem transformadas em projetos no primeiro 
ciclo do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria. Essa é a terceira edição da iniciativa promovida 
pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia 
do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 
(Fapergs) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O objetivo é promover a cultura da 
inovação e aumentar a competitividade da indústria do RS.
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Após três anos sem grandes alterações e em baixos níveis, a propor-
ção de empresas que investiram voltou a crescer em 2021, para 72,5%, 
8,7 pontos percentuais acima do ano anterior (63,8%). O percentual é o 
maior desde 2014 (77,3%) e confirmou a pretensão de investir do início 
do ano pela primeira vez desde 2017. A Pesquisa de Investimentos na 
Indústria 2021/2022, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul, foi divulgada nesta quarta-feira (16). “O crescimento da 
atividade industrial gaúcha em 2021 veio acompanhado da expansão e 
atualização do parque produtivo”, relata o presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, “e o setor deverá continuar investindo”.
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Em abril, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial receberá no 
Rio Grande do Sul 30 docentes do Haiti para capacitação técnica de forma 
a atuarem em seu país de origem. Essa será a nova etapa do Projeto de 
Apoio à Formação Profissional no Haiti, assinado em 2016, entre o Senai 
e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e que 
iniciou este mês com a vinda de 12 representantes do Instituto Nacional 
de Formação Profissional (INFP) daquele país. O Senai gaúcho é o res-
ponsável pela execução técnica e operacional do programa, que teve 
sua prorrogação até junho de 2022 contemplando capacitações on-line 
e presenciais. Ao longo de fevereiro, o grupo formado por gestores, secre-
tários escolares e assistentes administrativos haitianos estão acessando 
conteúdos e realizando atividades relacionadas às suas respectivas áreas 
de atuação – com tradução em francês. A agenda inclui ações em Porto 
Alegre, Canoas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Caxias do Sul.
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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.
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AGENDA

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

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul 
totalizaram US$ 1,2 bilhão em janeiro, com crescimento de 54,3% sobre o 
mesmo mês de 2021, quando somaram US$ 785 milhões. Considerando 
as vendas externas totais do Estado, por sua vez, o avanço foi de 82,9%, 
enquanto as exportações da economia brasileira cresceram 31,3% no 
mesmo período. “Todos os 24 segmentos industriais registraram au-
mento do valor exportado sobre janeiro de 2021, demonstrando que 
há um crescimento geral do setor, mesmo com a base de comparação 
baixa”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. Os seg-
mentos que mais contribuíram para o bom resultado foram Alimentos, 
Tabaco e Químicos.
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