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PALAVRA DO PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTES FIERGS/CIERGS

PRESI

A indústria se une contra a Covid-19

PANDEMIA, ELEIÇÕES E TAMANHO DO ESTADO

Gilberto Porcello Petry
Presidente do Sistema FIERGS

Mais um ano de pandemia mar-
cou as nove reuniões presenciais do 
Conselho de Vice-presidentes – Presi –  
realizadas em 2021. Os encontros foram 
deslocados da tradicional Sala Vermelha 
da Presidência para um espaço maior, a 
fim de garantir o distanciamento entre 
os participantes, bem como disponibili-
zando sempre máscaras e álcool em gel, 
seguindo os demais protocolos e o pla-
no de contingência da sede do Sistema 
FIERGS/CIERGS.

Um dos assuntos predominantes 
foi, logicamente, o avanço da vacina-
ção no Brasil e no Rio Grande do Sul. 
Por sugestão do presidente Gilberto 
Porcello Petry, as Reuniões de Diretorias 
começaram a abrir espaço para a atuali-
zação dos dados da pandemia, através 
do médico-chefe do Sesi-RS, Antonino 
Germano.

O presidente Jair Bolsonaro es-
teve na FIERGS dia 10 de julho, sendo 
recepcionado pelo presidente Gilber-
to Porcello Petry, pois pela nossa es-
trutura física e experiência ao receber 
Presidentes da República, foi solicitado 
o espaço externo da sede da entidade 
como ponto de partida da motociata 
realizada na Capital e cidades vizinhas. 

Também houve o registro da  Seguran-
ça do Palácio do Planalto sobre os dois 
eventos realizados na Federação com 
o vice-presidente da República, Hamil-
ton Mourão, sem nenhuma ocorrência 
negativa.

O acompanhamento da CPI da  
Covid no Senado também figurou entre 
os temas tratados no Conselho, assim 
como a radicalização de posições nesse 
ano pré-eleitoral. A partir deste contex-
to polarizado, a FIERGS publicou no mês 
de setembro um manifesto sob o título 
“Salve o Dia da Pátria”, mostrando que 
o Dia da Independência do Brasil “deve 
ser uma data de celebração, e não de 
conflito”.

As eleições gerais no País em 2022 
estiveram no foco do Presi, acompa-
nhando as movimentações das pos-
síveis candidaturas à Presidência da 
República, incluindo a iniciativa do 
governador gaúcho, Eduardo Leite, de 
colocar seu nome à disposição nas pré-
vias do seu partido, o PSDB. Em novem-
bro, a indicação partidária recaiu sobre 
o nome do governador de São Paulo, 
João Doria.

Dentre os assuntos estaduais de-
batidos, teve relevância o êxito na  

Assembleia Legislativa da matéria que 
desobrigou a realização de plebiscito 
para autorizar as privatizações de esta-
tais gaúchas, destravando o processo 
referente à Corsan. Esse fato veio ao 
encontro da tese do empresariado de 
redução do tamanho do Estado, apli-
cando o conceito às vendas da CEEE, 
Sulgás, e demais desestatizações.

Internamente, transitou pelo Presi 
o posicionamento de Sindicatos Indus-
triais favoráveis a que a FIERGS esten-
desse por um ano o mandato das Di-
retorias, em função da pandemia que 
atrasou a agenda de temas de moderni-
zação da economia e das entidades do 
setor fabril. A Confederação Nacional da 
Indústria promoveu essa prorrogação, 
abrangendo os mandatos dos delega-
dos representantes das Federações es-
taduais, bem como o cargo de vice-pre-
sidente da CNI ocupado pelo presidente 
Gilberto Porcello Petry. O tema nas en-
tidades da indústria gaúcha foi aprova-
do, por unanimidade dos presentes, em 
reunião do Conselho de Representantes 
da Federação e Assembleia Geral do 
CIERGS, no dia 16 de dezembro, encer-
rando o ano. Assim, os mandatos vigen-
tes irão até 15 de julho de 2024.

GESTÃO 2020/2024

Presidente: Gilberto Porcello Petry

Vice-presidentes da FIERGS: Arildo Bennech Oliveira, Cezar Luiz Müller, Cláudio Affonso Amoretti Bier, Gilberto Ribeiro,  
José Alfredo Laborda Knorr, Ricardo Lins Portella Nunes

Vice-presidentes do CIERGS: André Bier Gerdau Johannpeter, José Agnelo Seger, Marcos Odorico Oderich,  
Maristela Cusin Longhi, Mauro Gilberto Bellini, Thômaz Nunnenkamp

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS) muito trabalhou, ao longo de 2021, ano 
ainda marcado por muitas restrições em virtude da pan-
demia da Covid-19, para evitar o pior com o desabasteci-
mento da população. As fábricas não pararam e continua-
ram a produzir intensamente, mesmo em momentos que 
medidas de segurança sanitária exigiram apenas 75% da 
capacidade total.

Foi a indústria que, nesses mais de dois anos de pan-
demia, garantiu o aumento da produtividade agrícola, não 
deixando faltar alimento para as famílias em um período 
tão difícil de isolamento. As indústrias químicas e farma-
cêuticas asseguraram as vacinas e os medicamentos ne-
cessários para manter afastado o vírus ameaçador. Ao final 
do ano, mais de 80% da população do País estava total-
mente vacinada, cerca de 172 milhões de brasileiros.

É a indústria que fabrica telefones e notebooks que 
ajudou a aproximar as pessoas em um momento crítico de 

confinamento.  A indústria moveleira trouxe o conforto para 
o home office. E, a da construção, possibilitou reformas de 
ambientes em nossos lares. Os avanços da vacina se deram 
graças aos cientistas da indústria de medicamentos, dos fa-
bricantes de aplicadores, ampolas, álcool em gel, agulhas, 
e muito mais. As máscaras que ainda hoje, passado o pior 
momento da crise, muitos de nós ainda mantêm, são produ-
tos industriais. Foram a indústria do vestuário e a indústria 
têxtil, que no pior momento da falta de produtos, se uniram.

A indústria é feita por pessoas e para pessoas. É o se-
tor que integra, mesmo à distância. Por isso, o Relatório 
de Atividades 2021 apresenta todas as iniciativas e ações 
do Sistema FIERGS – por meio do Serviço Social da Indús-
tria (Sesi-RS), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai-RS) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) – no ano pas-
sado, ainda sob efeito da pandemia. Além dos números, 
há uma indústria que aglutina pessoas, consumidores, por 
meio do universo de seus produtos.
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CONSELHO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS, LEGAIS E CÍVEIS

Avalia e propõe medidas referentes a matérias de natureza legal e tributário-fiscal em defesa dos interesses do setor industrial e trabalha 
no aprimoramento da relação com a administração pública por meio da interlocução com os Poderes Legislativo e Executivo em âmbito estadual e nacional

CONTEC CONTEC

Audiência pública virtual da Comissão de Finanças, 
Planejamento, Fiscalização e Controle sobre extinção do Difal

PRINCIPAIS AÇÕES
EXTINÇÃO DO DIFAL E REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INTERNA 
PARA 12% NA CADEIA PRODUTIVA/ Pleitos históricos da 
indústria gaúcha que foram aprovados em 2021, com o obje-
tivo de equalização da tributação do Estado com Santa Cata-
rina e Paraná, e que contribuem para o aumento da compe-
titividade da indústria gaúcha. Em 19 de abril o Contec, com 
apoio da Unidade de Desenvovimento Sindical (Unisind),  
realizou uma live sobre o tema com o subsecretário da Recei-
ta Estadual, Ricardo Neves Pereira

REFORMA TRIBUTÁRIA ESTADUAL/ Aprovada no final de 
2020, a Reforma Tributária Estadual teve continuidade no 
início de 2021 por meio de publicação de leis e decretos. O 
Contec acompanha as alterações na legislação, emitindo co-
municados técnicos e articulando ajustes junto à Secretaria 
da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (Sefaz/RS) quan-
do necessário

AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA/ A FIERGS, juntamente 
com a Federasul e a Fecomércio, vê o substitutivo da reforma 
tributária (PL 2337/21) como um aumento da carga tributá-

ria e um ambiente desfavorável para os negócios. A entidade 
participou, em 4 de agosto, do encontro Tá na Mesa virtual, 
ao lado das duas outras federações empresariais

FRUIÇÃO CONDICIONADA DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS/ 
O governo estadual revisa incentivos fiscais já concedidos 
e publicou em 2021 uma nova sistemática para a fruição de 
Créditos Fiscais Presumidos para ser implementada a partir 
de 2022, condicionando a utilização integral do incentivo a 
compras dentro do Estado, com o objetivo de fortalecer a 
cadeia produtiva. O Contec, por meio de articulação setorial, 
busca a sensibilização da Sefaz/RS e retirada da condição 
para os setores afetados negativamente com a redução da 
fruição do seu respectivo Crédito Presumido

FUNDOPEM E FUNDOPEM EXPRESS/ O Contec participou da 
revisão e atualização da legislação do Fundopem, com ênfase 
na eliminação de etapas e desburocratização na aprovação de 
projetos. Fez também a sugestão de criação do Fundopem Ex-
press, modalidade do incentivo fiscal para pequenas e médias 
empresas, que podem usufruir do incentivo mediante abati-
mento direto do ICMS, sem necessidade de financiamento

DEFESA DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS/ Atuação 
permanente do Contec junto à Sefaz/RS para manutenção e 
aperfeiçoamento de regras tributárias e equalização de in-
centivos fiscais com os demais entes federativos

DESENVOLVIMENTO DO RS/ O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico do Estado, Edson Brum, participou, em 8 
de junho,  da reunião do Contec.  Ele realizou uma apresen-
tação sobre Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do 
Sul, programas e iniciativas para alavancar a economia do 
Estado 

RESULTADOS
• Retorno das alíquotas do ICMS majoradas ao patamar 

original 
• Mantida versão atual do Bloco K mediante articulação 

no Confaz - prorrogado por tempo indeterminado a 
obrigação de entrega do Bloco K completo 

• Renovação por tempo indeterminado de todos os 
créditos presumidos de ICMS 

• Não aprovação do projeto que altera o Imposto de 
Renda, articulação na Câmara dos Deputados e Senado 
(pleito em conjunto com o Conselho de Articulação 
Parlamentar) 

• Extinção do Difal para a indústria 
• Redução da alíquota interna de ICMS para 12% para a 

indústria 
• Retirada de mercadoria da Substituição Tributária
• Prorrogação do pagamento ICMS em razão dos efeitos 

da pandemia na economia gaúcha 
• Equalização da tributação da importação pelo RS, 

incentivos de ICMS copiados de SC e PR 
• Renovação do incentivo de isenção do ICMS do frete 

intermunicipal

OUTRAS AÇÕES
Envio de comunicados técnicos, elaboração de notas e res-
postas técnicas atendendo demandas encaminhadas por  
sindicatos e indústrias, e pareceres sobre projetos de lei es-
taduais e federais que causam impacto na tributação da in-
dústria gaúcha

REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS
• Conselho Diretor do Fundopem
• Junta Comercial do RS (Jucergs)
• Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Estado do 

Rio Grande do Sul (Tarf )
• Comissão de Assuntos Tributários e Fiscais da CNI (CATF)
• Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais da CNI 

(Contrif )

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Thômaz Nunnekamp

Vice-coordenador:  
Volker Lübke

Conselheiros: Alexandre Shoeler Recktenwald, Daniel 
Vianna, Daniela Kraemer, Elio Jorge Coradini Filho, Emerson 
Vontobel, Eugenio Cremers, Fernando José Ruschel Justo, 
Guilherme Portella, Henrique Vieira Gonzalez, Jackson 
Wirth, José Luis Korman Tenenbaum, Mauricio Fontana, 
Moacir Berger de Souza, Ricardo Coelho Michelon, Ricardo 
Portella, Roberto Machamer e Roque Justen

Grupo Técnico: Celso Luiz Bernardon, Claudio Moretti, 
Claudio Otávio Xavier, Edirceu Rossi Werneck, Fábio Basso 
Barichello, Fabio Raimundi, Felipe Esteves Grando, Haroldo 
Lauffer, Juliana Biolchi, Luiz Antônio Bins, Marciano Buffon, 
Rafael Pandolfo, Rafael Korff Wagner, Renato Renck e 
Zulmar Neves
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CONSELHO DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Pautado no fomento à competitividade e no desenvolvimento do mercado de trabalho, 
articula e defende interesses da indústria, orienta e apoia sindicatos patronais e empresas em matéria trabalhista

CONTRAB

PRINCIPAIS AÇÕES
CONSOLIDAÇÃO, SIMPLIFICAÇÃO E DESBUROCRATIZA-
ÇÃO DE NORMAS TRABALHISTAS INFRALEGAIS/ Atuação 
junto ao Ministério do Trabalho na criação do Programa, que 
abrange iniciativas de revisão, compilação e consolidação de 
normas trabalhistas infralegais, e do Prêmio Nacional Traba-
lhista, que tem a finalidade de estimular a pesquisa nas áreas 
de trabalho, segurança e saúde no trabalho, economia do tra-
balho, auditoria fiscal e temas correlatos

PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EM-
PREGO E DA RENDA/ Foram apresentados pedidos para a re-
abertura de prazos para a celebração de acordos de redução 
de jornada e de salário e da suspensão temporária do con-
trato de trabalho, concedidos através da Medida Provisória 
1.045/2021

MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA PRESERVAÇÃO DO EM-
PREGO/ Busca de medidas emergenciais objetivas para a 
preservação do emprego durante o enfrentamento do esta-
do de calamidade pública, como o teletrabalho, antecipação 
de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveita-
mento e antecipação de feriados, banco de horas e o diferi-
mento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), que foram concedidas com a aprovação da 
Medida Provisória n° 1.046/2021  

PRAZOS PARA ENTREGA DE OBRIGAÇÕES REFERENTES À 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NO ESOCIAL/ Atua-
ção para o adiamento de eventos previstos para junho 2021, 
que ficaram para 13 de outubro de 2021

INÍCIO DE VIGÊNCIA DE NORMAS REGULAMENTADORAS/ 
Atuação junto ao Ministério da Economia, objetivando o 
adiamento do prazo de vigência das seguintes NR’s: 01 (Dis-
posições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais); 07 
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCM-
SO); 09 (Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a 
Agentes Físicos, Químicos e Biológicos); 18 (Condições de 
Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção) 
Subitens específicos da 37 (Segurança e Saúde em Platafor-
mas de Petróleo)

TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS/ Com a publicação 
da Portaria nº 1.809/2021, ampliou-se com mais 13 setores o 

rol de atividades para o trabalho aos domingos e feriados sem 
necessidade de autorização temporária e de negociação cole-
tiva, totalizando 44 setores industriais autorizados

AUMENTO DA CAPACIDADE MÁXIMA DE OCUPAÇÃO NO 
TRANSPORTE FRETADO/ Apresentada proposta ao Centro 
de Vigilância em Saúde (CEVS) para o aumento para 100% da 
capacidade de lotação do transporte fretado das indústrias 
gaúchas, conquistado com a publicação do Decreto Estadual 
nº 56.034/2021

PROTOCOLOS PARA RESTAURANTES E REFEITÓRIOS NAS 
INDÚSTRIAS/ Apresentação de propostas à Secretaria da 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul para flexibilização dos 
protocolos para restaurantes e refeitórios nas indústrias para 
a prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus 
(Covid-19), que foi atingida com a publicação da Nota Infor-
mativa 37 CEVS/SES-RS

REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO/ Desde a edição da Por-
taria n° 1.510/2009, se buscava a utilização de diversos tipos 
de sistemas eletrônicos seguros para registros de ponto (uso 
de programas de computador, aplicativos e outros), alcança-
da com a publicação do Decreto n° 10.854/2021 e da Portaria 
MTP n° 671/2021, que dispõem sobre as novas regras para 
os sistemas eletrônicos de registro e controle utilizados pelas 
empresas

REUNIÃO ENTRE OS CONSELHOS DE RELAÇÕES DO TRA-
BALHO DO SUL DO PAÍS/ Os Conselhos têm se dedicado a 
debater o ambiente de negócios no País, sugerindo ações 
que sejam capazes de desencadear uma sólida agenda de 
crescimento econômico e social 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS/ Criação de Grupo 
Técnico para desenvolver ações que proporcionem a dis-
seminação da cultura de proteção de dados e estimulem a 
implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas 
empresas e indústrias

PISO REGIONAL/ Entrega ao Governo do Estado de um es-
tudo demonstrando que o piso regional não promove cres-
cimento econômico e desenvolvimento do mercado de tra-
balho. O piso salarial regional foi reajustado em 5,53%, em 
dezembro, retroativo a outubro de 2021

CONTRAB

Negociações Coletivas 2021

PISO SALARIAL DO ENGENHEIRO/ Acompanhamento da 
tramitação do Projeto de Lei nº 3.451/2019, que revoga a Lei 
nº. 4.950-A, de 22 de abril de 1966, a qual dispõe sobre o Piso 
Salarial do Engenheiro, dentre outros, em razão do elevado 
piso salarial previsto na referida lei e sua aplicação irrestrita a 
todos os profissionais com formação acadêmica nas áreas por 
ela disciplinadas, independente da sua atuação na empresa

PRINCIPAIS PAUTAS DO CONTRAB
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2021/ Em 30 de março, no Seminá-
rio Negociações Coletivas 2021, com apoio da Unidade de De-
senvolvimento Sindical (Unisind), foram debatidos temas como 
a importância da negociação coletiva em tempos de pandemia, 
a importância da conciliação e da mediação, previsões para as 
negociações futuras, bem como a negociação frente ao trabalho 
à distância. Evento realizado de forma hídrida

COMO ELABORAR O GRO, PGR E INVENTÁRIO DE RISCOS 
CONFORME A NOVA NR1/ Apresentação das mudanças 
trazidas pela Norma Regulamentadora nº 01, focando na 
aplicação do Programa de Gerenciamento de Riscos, Ge-
renciamento de Riscos Ocupacionais e Inventário de Riscos 
Ocupacionais, em duas edições da capacitação: de 22 a 23 de 
março e de 19 a 20 de abril, cada uma com 40 participantes 

PREPARAÇÃO DE PREPOSTOS/ Capacitação de prepostos 
para a representação de empresas em audiências iniciais, de 
instrução na Justiça do Trabalho e de mediação e conciliação, 

para que estejam aptos a participar tanto do acompanha-
mento do processo (parte contenciosa) quanto de negocia-
ções à resolução consensual da disputa. Ocorreram duas edi-
ções do curso, em parceria com o IEL-RS: de 24 de março a 2 
de setembro e de 9 de setembro a 16 de dezembro, cada uma 
com 50 participantes

LIVES
NOVA NR 1: O IMPACTO NAS INDÚSTRIAS/ Realizada em 
parceria com a Unisind, no dia 25 de março, e com aproxima-
damente 250 participantes, para esclarecer pontos importantes 
da nova norma e sanar dúvidas dos participantes sobre a NR 1 

MP 1.045/21 E 1.046/21: IMPLICAÇÕES NAS RELAÇÕES 
DE TRABALHO/ Em parceria com Unisind e Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), ocorreu no 
dia 6 de maio e teve 669 visualizações. Foram destacados os 
principais pontos da MP 1.045, que institui o Novo Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e da 
MP 1.046, que trata sobre teletrabalho, banco de horas, férias, 
antecipação de feriados e acordos individuais entre empre-
gado e empregador

NOVAS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA CRISE / 
Em parceria com a Unisind e com a participação do secretário 
especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Econo-
mia, Bruno Bianco Leal, ocorreu a live em 8 de junho, com 
554 visualizações. Foram debatidas as Medidas Provisórias 
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CONTRAB
1.045 e 1.046, a lei de afastamento das gestantes e também 
questões relacionadas à Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa) 

OS DESAFIOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO/ Com a par-
ticipação do secretário executivo do Ministério do Trabalho e 
Previdência, Bruno Dalcolmo, teve 200 participantes. Foram 
apresentados os desafios que serão gerados com o retorno 
do Ministério do Trabalho, o debate da lei que afasta as ges-
tantes do ambiente de trabalho durante a pandemia, o im-
pacto nas empresas em relação à perda de validade das Me-
didas Provisórias 1.045 e 1.046 e questões relacionadas à CIPA

SEMINÁRIO
3º SEMINÁRIO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA-
LHO/ Em conjunto com o Sesi-RS, o evento ocorreu no dia 18 
de novembro e teve 942 visualizações. O objetivo foi a atuali-
zação profissional sobre SST

PRINCIPAIS REPRESENTAÇÕES
• Conselho de Relações do Trabalho e Desenvolvimento 

Social da CNI – Guilherme Scozziero Neto
• Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda - 

Ceter-RS - Guilherme Scozziero Neto
• Conselho Estadual de Plano de Prevenção e Combate a 

Incêndio – Sérgio de Bortoli Galera

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Guilherme Scozziero Neto

Vice-coordenador:  
Sérgio de Bortoli Galera

Conselheiros: Alessandra Lucchese, Alfeu Dipp Muratt, 
Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo, Angelo Garbarski, 
Antonino Germano, Benôni Canellas Rossi, Boris Paulo dos 
Santos Junior, Bruno Milano Tricerri, César Augusto Sostizzo, 
Claudio F. C. Raiter, Daniela Peccati dos Santos, Diego 
Martignoni, Edson Morais Garcez, Eduardo Rissi, Eliana 
Fialho Herzog, Eliseu André Ferrigo, Felipe Zugno, Fernando 
Gonçalves Amaral, Gabriela Rita Santurio Pisorno, Gelson 
de Azevedo, Giovane Motta de Castro, Giovani Baggio, 
Gisele de Morais Garcez, Gustavo Juchem, Gustavo Souto 
Polese, Jacinta Sidegum Renner, Jaqueline Taschetto, José 
Paulo Boelter, José Pedro Pedrassani, José Pedro Hentschke 
Schroeder, Julia Cigana Schenkel, Leandro Custódio, Luiz 
Fernando Souza dos Santos, Maikel Luis Ribeiro Kirsch, 
Marco Antônio de Lima, Marcos Giovane Rutsatz, Miriam 
Felicidade Cischini, Patricia Cardoso Rosa, Patricia Mânica, 
Paulo Roberto Tramontini, Paulo Toshio Missao, Renan 
Schwengber, Renata Kerkhoff, Ricardo Abel Guarnieri, 
Rogério Luiz Balbinot, Rosangela Benetti Almeida, Sérgio 
Armando de Almeida Welter, Sérgio Luiz de Macedo Ussan, 
Sofia Copé Heller Michel, Suzete Araujo Leal, Tais Regina 
Ruschel, Thômaz Nunnenkamp, Valderi José Träzel, Vinicius 
Klein, Vitor Hugo Facchin, Volker Lübke

CONSELHO DE COMÉRCIO EXTERIOR

Identifica e acompanha as oportunidades e ameaças do comércio exterior, 
sugerindo ações estratégicas que estimulem a competitividade das indústrias

CONCEX

PRINCIPAIS AÇÕES
DEBATE DE TEMAS ESTRATÉGICOS/ Foram realizadas 11 
reuniões em 2021 com foco em defesa de interesses do setor 
exportador, como por exemplo:  
• Monitoramento dos fretes marítimos internacionais
• Financiamentos para o Comércio Exterior e tendências
• Acordos Internacionais  
• Mercosul
• Renovação do SGP Estados Unidos
• Processo de Abertura Comercial
• Redução da Tarifa Externa Comum (TEC) 
• Consulta Pública Indonésia e Vietnã
• Mercados Estratégicos
• Reforma Tributária no contexto do Comércio Exterior
• Agenda Internacional da Indústria 
• Desempenho das Exportações/Manufaturados 
• Desafios para a inserção internacional pós-Covid
 
BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS NA ARGENTINA/ Identifica-
ção de demandas das indústrias gaúchas para encaminha-
mento às autoridades argentinas visando à liberação de 
licenças não automáticas nos prazos estabelecidos pela Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC)
 
DRAWBACK/ Prorrogação do prazo dos atos concessórios 
e solicitações dos regimes aduaneiros Drawback, Recof e  
Recof-Sped com vencimento em 2021
 
RENOVAÇÃO DOS REGIMES ESPECIAIS MERCOSUL/ Reno-
vação dos regimes da Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum  
(Letec) e de ex-tarifários de Bens de Capital (BK) e de Informá-
tica e Telecomunicações (BIT) até 31/12/2028 
 
RENOVAÇÃO CENTRO UNIFICADO DE FRONTEIRA (CUF)/ 
Assinatura de Acordo para a Prorrogação do Contrato Inter-
nacional de Concessão da Ponte Internacional São Borja – 
Santo Tomé e Infraestruturas Conexas entre Brasil e Argentina
 
ACORDO COM OS ESTADOS UNIDOS/ Aprovação, pelo Sena-
do Federal, do Protocolo de Comércio e Cooperação Econômi-
ca entre o Governo do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
da América (EUA) sobre regras comerciais e de transparência
 
ACORDO COM O CHILE/ Aprovação, pelo Senado Federal, do 
Acordo de Livre Comércio (ALC) entre Brasil e Chile 

FRETE MARÍTIMO/ Encaminhamento de recomendações para 
redução do custo logístico do comércio exterior brasileiro
 
EMBAIXADORES DO BRASIL E DOS EUA/ O embaixador do 
Brasil nos EUA, Nestor Forster Júnior, participou, em 29 de ju-
nho, de webinar promovido pela FIERGS, junto com o embai-
xador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. Ambos 
trataram da relação entre os dois países e da possibilidade 
de uma maior aproximação, inclusive com a viabilidade de 
efetivação de acordos comerciais
 
CÂMARA ÁRABE-BRASILEIRA/ “O mercado árabe: oportu-
nidades e a sua relevância para o comércio exterior brasilei-
ro” foi tema da apresentação do embaixador Osmar Chohfi,  
presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, convida-
do especial de reunião on-line, em agosto  
 
PAÍSES ÁRABES/ O comércio exterior e as oportunidades de ne-
gócios dos Países Árabes com o Rio Grande do Sul foram tratados, 
em 31 de agosto, no webinar realizado pela FIERGS, em parceria 
com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. O secretário geral na 
Câmara, Tamer Mansour, apresentou uma visão sobre os países 
árabes, suas características econômicas e demográficas
 
ARGENTINA/ A relação comercial com a Argentina é essen-
cial e estratégica, por isso, o retorno do crescimento econô-
mico imediato ao país vizinho é de interesse do Brasil, avalia 
o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Reinaldo José de 
Almeida Salgado. Ele participou, em 15 de setembro, da reu-
nião on-line do Concex 
 
COMÉRCIO EXTERIOR/ A Subsecretaria de Operações de Comér-
cio Exterior (Suext), da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do 
Ministério da Economia apresentou de forma virtual aos expor-
tadores e importadores do RS as principais mudanças promovi-
das pelo governo no âmbito do comércio exterior, destacando os 
avanços do Programa Portal Único de Comércio Exterior
 
RELAÇÃO COMERCIAL COM A CHINA/ A senior fellow na 
Universidade de Negócios Internacionais e Economia de 
Pequim, Tatiana Prazeres, participou do webinar promovi-
do pela FIERGS em 19 de agosto. Ex-secretária de Comércio  
Exterior e conselheira sênior na direção geral da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), ela abordou o Futuro do Co-
mércio entre Brasil e China
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CONCEX CONCEX
CÔNSUL AMERICANO/ O cônsul-geral dos EUA em Porto 
Alegre, Shane Christensen, expressou o desejo de promo-
ver a parceria econômica e comercial bilateral do país com 
o ecossistema de startups gaúchas e mostrar as oportunida-
des que o Estado oferece, em evento no dia 16 de setembro. 
Também realizaram apresentações o secretário de Inovação, 
Ciência e Tecnologia, Luis Lamb; a superintendente executiva 
na Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital 
(ABVCAP), Ângela Ximenes; e o diretor executivo da WOW 
Aceleradora, André Ghignatti
 
BRASIL-ALEMANHA/ A saída da chanceler Angela Merkel 
após 16 anos, com a perda do poder de seu partido CDU, e a 
entrada do Partido Social-democrata (SPD) no governo da Ale-
manha, trará poucas mudanças na relação com o Brasil. A análi-
se é do embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, 
que em 19 de outubro participou, por transmissão on-line, da 
reunião do Conselho de Comércio Exterior (Concex) da FIERGS
 
RELAÇÕES BILATERAIS/ Ao longo de 2021 a FIERGS recebeu 
embaixadores, cônsules e outras autoridades diplomáticas 
de sete países: Cazaquistão, Índia, Polônia, Portugal, Reino 
Unido, Uruguai e Vietnã 

FLÓRIDA CENTRAL/ As oportunidades de negócios e inves-
timentos para o Rio Grande do Sul com a região da Flórida 

Central, nos Estados Unidos, foram abordadas durante se-
minário on-line, em agosto. Representantes do governo da 
Flórida e consultores de negócios apresentaram o perfil eco-
nômico daquele estado americano, benefícios, planos estra-
tégicos, programas, formas de apoio e outras iniciativas que 
abrem portas a projetos
 
 CONVIDADOS ESPECIAIS NAS REUNIÕES DO CONSELHO
• Gerente de Negócios Internacionais do Banco do Brasil, 

Rozana Gomes
• Gerente geral Unidade Banco do Brasil em Londres, 

Mauricio Vieira Itagiba
• Presidente executivo da Abimaq/ Sindimaq, José Velloso 

Dias Cardoso
• CFO da Fraport, Jocel Gadens 
• Vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do 

Brasil (AEB), Arthur Pimentel 
• Presidente da Apex-Brasil, Augusto Pestana 
• Presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, 

embaixador Osmar Chohfi
• Embaixador do Brasil na Argentina, Reinaldo José de 

Almeida Salgado
• Embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe 
• Diretor da Solve Shipping Intelligence, Leandro Carelli 

Barreto 
• Embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schmidt Ariztía

REPRESENTAÇÕES
• Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB)
• Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) 
• Coalização Empresarial para Facilitação de Comércio e 

Barreiras (CFB)
• Aliança Pró-Modernização Logística do Comércio Exterior 

(Procomex) 
• Comissão Local de Facilitação de Comércio (Colfac) de 

Uruguaiana
• Câmara Temática do Mercosul e do Comércio Exterior
• Comissão de Combate à Informalidade da Fecomércio-RS
• Conselho do Prêmio Exportação RS
 
RESULTADOS DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE RELAÇÕES IN-
TERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR (GEREX)/ Atendi-
mento a mais de 4.500 empresas de diferentes portes e seg-
mentos. O Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), parte 
integrante da Gerex e conectado à Rede Brasileira de Centros 
Internacionais da CNI, atuou nos temas de promoção comer-
cial, inteligência de mercado e capacitação
 
PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS/ Realizadas cinco atividades 
que geraram mais de R$ 110 milhões de negócios por meio 
da coordenação e participação em missões, rodadas e feiras 
internacionais
 
ENCONTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS COM A ÁFRI-
CA DO SUL/ Realizado no período de 3 de agosto a 17 de 
setembro de 2021, no âmbito do convênio entre a CNI–Rede 
CIN e Apex-Brasil. O encontro contou com a participação de 
27 empresas brasileiras, das quais 15 do setor de Alimentos e 
Bebidas (55,5%), oito de Móveis (29,6%), três de Metalmecâ-
nico (11,2%) e uma do setor de Plásticos e Borrachas (3,7%). 
Foram realizadas 32 reuniões virtuais com 13 empresas com-
pradoras e cinco por meio de e-mails, com uma expectativa 
de US$ 50 mil em negócios imediatos e US$ 1,275 milhão em 
12 meses 
 
FEIRAS E MISSÕES 
MERCOPAR: ENCONTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS/ 
Ocorreu de 5 a 7 de outubro, em paralelo à Feira Industrial 
Mercopar, em Caxias do Sul/RS. Com agendas estabelecidas 
por meio de plataforma de matchmaking, contou com a par-
ticipação efetiva de 28 empresas exportadoras brasileiras, 
dos setores Metalmecânico (abrangendo Eletroeletrônico), 
Automação Industrial e Tecnologia da Informação e 29 com-
pradores qualificados de oito países da América Latina. Por 
meio de uma aproximação com a Câmara de Comércio Ita-
liana Rio Grande do Sul - Brasil, houve a participação de um 
comprador da Itália. No total foram 125 contatos e a expecta-
tiva de negócios de US$ 4,750 milhões em 12 meses

FEIRA DE HANNOVER DIGITAL/ Com o cancelamento da 
edição presencial devido a pandemia, a FIERGS, por meio da 
Gerex, promoveu a Feira de Hannover Digital, de 12 a 16 de 
abril de 2021. A edição proporcionou diferentes modalidades 
de exposição e visitas virtuais, encontros de negócios e uma 
extensa programação de conteúdo técnico e empresarial 
 
FEIRA ANUGA/ Maior Feira de alimentos e bebidas do 
mundo, a Feira Anuga, em 2021, reuniu 4,6 mil expositores, 
de 98 países, e cerca de 70 mil pessoas, de 169 nacionali-
dades diferentes, passaram pelos seus pavilhões entre 9 e 
13 de outubro.  A Feira contou com a participação de 13 
empresas, formando uma delegação de 19 pessoas do Rio 
Grande do Sul. A missão foi coordenada e realizada pela 
FIERGS, em parceria com a Apex-Brasil e apoio do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio 
Grande do Sul (Sebrae-RS). Houve 225 contatos, gerando 
uma expectativa de negócios de US$13,975 milhões para 
os próximos 12 meses 

EXPO DUBAI/ A missão prospectiva à Expo Dubai ocorreu 
de 11 a 20 de novembro e contou com a maior delegação 
internacional para aquele país, com 360 participantes de 
todo Brasil. A missão foi coordenada pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) e a delegação gaúcha, de 16 pesso-
as, foi liderada pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry e composta por dirigentes empresariais, lideranças 
governamentais e representantes de entidades de classe
 
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
Elaboração de 33 estudos de inteligência competiti-
va para empresas de diversos portes e setores, contem-
plando entregas de diferentes complexidades e obje-
tivos de forma customizada para atender às demandas 
de exportação e tomada de decisão estratégica das 
empresas. Além disso, a Inteligência Comercial partici-
pou do Projeto Indústria Global (Edital CNI e Sebrae) e 
realizou 20 estudos de mercado internacional customi-
zados e um Mapa de Oportunidades especificamente  
para as empresas participantes do projeto. Também lançou 
a versão online da Oficina de Inteligência Comercial

CAPACITAÇÃO
Mais de 40 cursos, webinars e atividades de Ensino a Dis-
tância abordando temas como: formação de preço na ex-
portação, marketing internacional, Incoterms, drawback, 
adequação de embalagens, exportação e importação pas-
so-a-passo, ex-tarifário, planejamento estratégico, marke-
ting internacional, procedimentos de exportação, como ex-
portar e investir em mercados internacionais, entre outros. 
Mais de 1 mil pessoas foram capacitadas

Brasil-Alemanha
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CONCEX CITEC
PARCERIAS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
Foram estabelecidas ou continuadas 26 parcerias estratégi-
cas por meio de convênios com a CNI, Apex Brasil, Governo 
do Estado do RS, Sebrae-RS, Associações Comerciais e Indus-
triais (ACIs), Unidades de Emissão de Certificados de Origem 
(UECOs), e Sindicatos Patronais. As parcerias permitiram a 
captação de recursos para subsidiar ações de internaciona-
lização às micro, pequenas e médias empresas, bem como 
prover benefícios fiscais na importação, atração de investi-
mentos e outros serviços documentais
 
INTERNACIONALIZAÇÃO PARA PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS
Dois editais de internacionalização âncoras foram captados 
e desenvolvidos em 2021. O convênio CNI-Apex permitiu a 
realização de feiras e encontros internacionais como Anuga e 
Mercopar. Já o projeto Indústria Global – A Pequena Empresa 
no Mundo, convênio entre a CNI-FIERGS e o Sebrae (Nacional 
e RS), garantiu a participação de 20 micro e pequenas empre-
sas em uma trilha de internacionalização, onde receberam 60 
horas de capacitação, estudos customizados de inteligência 
de mercados e consultoria técnica 
 
DOCUMENTOS E CERTIFICADOS DE EXPORTAÇÃO 
E IMPORTAÇÃO
Emissão de certificados de exportação e importação para 
3.664 empresas diferentes. Dentre os principais documentos 
emitidos estão os Certificados de Origem, Livre Venda, Ates-
tados de Não-Similaridade Importação, Ata Carnet e outras 
versões especiais. Estes certificados garantiram o acesso da 
indústria gaúcha ao mercado internacional pela oferta de ins-
trumentos de competitividade e redução de custos de tarifas 
e impostos
 
POSTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Foram realizadas 480 emissões em atendimento externo e 
ainda cem emissões para o Sesi. Foi criado o serviço de Solici-
tação de Certificado Digital por meio do Catálogo de Serviços 
da Intranet. Atualmente são emitidos certificados do tipo A1 
e futuramente outros tipos serão atendidos
 
OUTRAS INICIATIVAS
PANORAMA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO RIO GRANDE 
DO SUL/ Material elaborado que apresenta o ranking dos 
principais países exportadores e importadores do mundo, 
balança comercial do Brasil e RS e principais parceiros comer-
ciais do RS, entre outras informações. O Panorama é atualiza-
do anualmente e distribuído aos integrantes do Conselho e 
público em geral
 

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Aderbal Fernandes Lima

Vice-coordenador:  
Amadeu Pedrosa Fernandes

Diretores Conselheiros: André Meyer da Silva, Celso 
Theisen, Cezar Luiz Müller, Daniela Aesse Kraemer, José 
Augusto Peter Vaniel, Mauro Gilberto Bellini, Ricardo José 
Wirth, Rui Mendonça Junior e Torquato Ribeiro Pontes Netto
 
Conselheiros: Ayrton Pinto Ramos, Carlos Sehn, Cleomar 
Prunzel, Daniela Stumm Cardeal de Souza, Denise Focardi 
Cardoso Gallio, Duílio Weissheimer De La Corte, Eduardo 
Lucas Sperb, Elias Kerpen, Frederico Behrends, Gabriel 
Pereira Isaacsson, Haroldo Ferreira, Hélio Henkin, Humberto 
Repetto, Ivo Rodolfo Piccinini, Embaixador Jorge Carlos 
Ribeiro, José Luís Kralik, Joselito Gusso, Juliana Paula, Karina 
Dalmás, Laura Alves de Mello, Leonardo de Zorzi, Luiz Carlos 
Pereira da Silva, Marcelo Garcia, Márcio Costa Moreno, 
Miguel Fayet Trein, Milene Silva Goulart, Ranieri Calza, 
Renê Wlach, Reni Basei, Rodrigo Assem Nóbrega, Rogério 
De Antoni, Rosana Pasini, Secretário Edson Brum (Suplente: 
Leonardo Neves) e Valmor Thesing

INDICADOR DE DESEMPENHO EXPORTADOR DE MANU-
FATURADOS/  Mensalmente são atualizadas informações 
sobre a evolução das exportações gerais, dos produtos ma-
nufaturados e dos manufaturados selecionados dos últimos 
10 anos. Além da variação dos mesmos itens na pauta expor-
tadora do RS.

INFORME DE COMÉRCIO EXTERIOR/ Tem como objeti-
vo disseminar mensalmente conteúdos relevantes para os 
membros do Conselho de Comércio Exterior da FIERGS, com 
notícias e informações das principais pautas discutidas 
 
ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS ACORDOS COMER-
CIAIS INTERNACIONAIS/ Aguarda-se a assinatura dos acor-
dos do Mercosul com União Europeia e Associação Europeia 
de Comércio Livre (EFTA) e acompanha-se a negociação dos 
acordos com Canadá, Cingapura, Coreia, Líbano, Indonésia e 
Vietnã.

CONSELHO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Alinhado à agenda de Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) da Confederação Nacional de Indústria (CNI),
atua sob a visão de um agente catalisador de iniciativas privadas e de articulação com os atores da tripla hélice 

PRINCIPAIS AÇÕES
Atuação na promoção e defesa de interesses da indústria do 
RS na área de inovação e desenvolvimento tecnológico, por 
intermédio de estudos, sugestões e articulações junto a ins-
tituições públicas, privadas e governamentais por meio dos 
seguintes eixos:
• Clusters e Arranjos Produtivos
• Conexão Indústria-Universidade-Startup
• Indústria 4.0
• Políticas Públicas de Apoio à Inovação
• Talentos para Inovação

4ª EDIÇÃO DA JORNADA 4.0/ Realizada em outubro, dentro 
da Mercopar, sua programação contou com palestras, deba-
tes, mostras de cases e conteúdo técnico demonstrando os 
resultados iniciais da adesão das tecnologias habilitadoras 
e evidenciando potenciais oportunidades para as indústrias 
gaúchas. Também houve uma Arena de Exposição de forne-
cedores das tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 e parti-
cipação na Célula Demonstradora 4.0

GRUPO DE TRABALHO DE COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO/  
Lançado em julho para debater políticas públicas de estímu-
lo à competitividade e à inovação no ambiente produtivo do 
Rio Grande do Sul. Apoia projetos de pesquisa com foco em 
três estratégias: Fundo de Inovação, Crédito Presumido de 
ICMS e Clusters RS 

REDE RS INDÚSTRIA 4.0/ Execução de atividades e reuniões 
na temática da Indústria 4.0, conectando fornecedores de 
tecnologia. Também produziu conteúdos, artigos, cases, es-
paço para diagnóstico do nível de tecnologia das indústrias e 
apoio na prospecção de novas empresas âncoras

GUIA DE BOAS PRÁTICAS/ Guia do conjunto de boas práti-
cas utilizado pela FIERGS no encadeamento produtivo com 
multiâncoras, com o objetivo de ampliar o espírito colabo-
rativo entre indústrias gaúchas, aumentar a produtividade 
da cadeia de fornecedores, identificar oportunidades de de-
senvolvimento de tecnologia, novos produtos, serviços e ne-
gócios. Também aborda mecanismos indutores para acelerar 

Jornada 4.0
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CITEC COINFRA
CONSELHO DE INFRAESTRUTURA

Composto pelos Grupos Temáticos de Energia e Telecomunicações, Saneamento e Irrigação e Logística e Transporte, 
atua nas demandas de infraestrutura regional junto às instâncias municipal, estadual e federal

PRINCIPAIS AÇÕES
PROGRAMAS DE CONCESSÕES E PRIVATIZAÇÕES/ Apoio 
às iniciativas em programas de parcerias público privadas, 
concessões e/ou privatizações de aeroportos, rodovias, por-
tos, ferrovias, saneamento e energia elétrica, emitindo alertas 
com respeito à necessidade de prever projeto básico de en-
genharia e licenciamento ambiental nessas ações

AUMENTO DE RECURSOS PARA OBRAS DE INFRAESTRU-
TURA/ Atenção à destinação de recursos para obras de infra-
estrutura no Estado 

AGÊNCIAS REGULADORAS/ Defesa da autonomia financei-
ra e de gestão das Agências Reguladoras Estaduais e Federais 

FRETE RODOVIÁRIO/ O vale-pedágio esteve entre os assun-
tos abordados na live “A contratação do frete pela indústria. 
Obrigações e cuidados no uso do frete rodoviário”, realiza-
da em 7 de abril. O consultor do Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande 
do Sul (Setcergs) e da Federação das Empresas de Logísti-
ca e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul, Fernando  
Bortolon Massignan, foi palestrante

GRUPO TEMÁTICO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE
PRINCIPAIS AÇÕES
GARANTIA DA NAVEGABILIDADE NA HIDROVIA E OPERA-
ÇÃO PORTUÁRIA/ Intervenção junto aos governos Federal 
e Estadual e Empresa Portos RS para priorizar obra de dra-
gagem em pontos críticos na hidrovia da Lagoa dos Patos e 
Lago Guaíba

MONITORAMENTO DE RODOVIAS CONCEDIDAS/ Convo-
cação da CCR Via Sul para prestação de contas em obras de 
melhorias nas rodovias concedidas (BR101, BR448 e BR386). 
Convocação da Ecosul para apresentar proposta de antecipa-
ção da concessão de trecho BR116 Sul

OBRAS DA PISTA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE POR-
TO ALEGRE/ Mobilização junto ao Secretário de Habitação de 
Porto Alegre, André Machado, visando acelerar a liberação de 
área para viabilizar a conclusão das obras de prolongamento da 
pista do aeroporto, que teve reinício em setembro. O secretário 
e o diretor financeiro da Fraport, Jocel Gadens, participaram da 
reunião virtual do GT de Logística e Transporte em 14 de abril

MODAL FERROVIÁRIO/ Com a oportunidade de antecipa-
ção da assinatura da renovação do contrato de concessão 
com a empresa Rumo, foram realizadas várias reuniões com 
a atual concessionária e com parlamentares federais da ban-
cada gaúcha visando alertar sobre a necessidade de garantir 
o cumprimento de compromissos em investimentos na recu-
peração da malha e dos ativos  

SEGUNDA PONTE DO GUAÍBA/ Ações junto à bancada gaú-
cha para garantia de recursos destinados à execução dos 
acessos ainda inacabados no complexo viário da segunda 
ponte sobre o Lago Guaíba

BR-116 SUL/ Ações conjuntas com outras entidades regio-
nais e bancada parlamentar gaúcha para a manutenção das 
verbas destinadas à execução das obras de duplicação da 
rodovia

CUSTOS LOGÍSTICOS E COMPETITIVIDADE/ Atuação e pro-
posição de ações sobre as causas diretas e indiretas que one-
ram o custo logístico na indústria

MONITORAMENTO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO 
ESTADO/ Monitoramento das principais obras e projetos de 
infraestrutura do Estado para atuar de forma proativa sobre 
gargalos e entraves

HIDROVIAS RS/ Fortalecimento das ações da entidade Hi-
drovias RS na busca de uma gestão compartilhada da hidro-
via gaúcha com o governo gaúcho, visando atração de inves-
timentos

GRUPO TEMÁTICO DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES
PRINCIPAIS AÇÕES
NOVO MARCO LEGAL DO GÁS NATURAL/ Foram intensifica-
das ações junto à bancada gaúcha para garantir a aprovação 
do Projeto de Lei na Câmara e no Senado, prevendo a abertu-
ra de mercado do gás natural, com aumento da concorrência 
e expectativa aumentar a disponibilidade do produto, com 
preços competitivos.  O PL se converteu na Lei. 14.134 em 8 
de abril 

FÓRUM SUL GÁS NATURAL/ Em conjunto com as Federa-
ções das Indústrias de Santa Catarina e Paraná, foram exa-
minados os três contratos de concessão de gás natural dos 

a inserção competitiva das empresas de pequeno porte nas 
cadeias de valor das grandes empresas

PROGRAMA STARTUP LAB + HÉLICE/ Participação institu-
cional em parceria com o Instituto Hélice da Serra Gaúcha 
com o objetivo de apresentar um plano de retomada econô-
mica, colocando a inovação no centro da estratégia de de-
senvolvimento local. Tem foco na inovação aberta e intensiva 
em conhecimento, promovendo a conexão entre grandes 
empresas e startups do Estado 

PROJETO TALENTOS PARA INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA 4.0/ 
Curadoria de conteúdos já existentes sobre o desenvolvi-
mento de talentos para inovação, além do levantamento de 
competências técnicas e comportamentais necessárias para 
atuação na Indústria 4.0

REUNIÃO ORDINÁRIA NO INSTITUTO CALDEIRA/ Realiza-
da em novembro, contou com a participação do secretário 
de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, 
Luís Lamb, que abordou as iniciativas da secretaria no ano de 
2021 e projetos futuros relacionados à inovação

PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS/ Estimula parcerias en-
tre empresas, universidades públicas e privadas e institutos 
de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento de 
atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Daniel Martin Ely

Vice-coordenador:  
Marlos Davi Schmidt

Conselheiros: Aderbal Fernandes Lima, Ana Paula Matei, 
Artur Roberto de Oliveira Gibbon, Ayrton Pinto Ramos, 
Carlos Artur Trein, Carlos Eduardo Aranha, Cristian 
Schlindwein, Everton Marcelo Kuver, Gleverton de Munno, 
Hernane Kaminski Cauduro, Juliano Colombo, Jorge 
Almeida Guimarães, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, Luís 
da Cunha Lamb, Márcio Pires, Marcos Rebello Dillenburg, 
Néstor Fabián Ayala, Newton Mario Battastini, Odir Antônio 
Dellagostin, Regis Sell Haubert, Ricardo Melo Bastos, Thaise 
Graziadio, Thomas Job Antunes e Walter Rauen de Souza

PACTO ALEGRE/ Articulação entre entidades de classe, ini-
ciativa privada, Poder Público e sociedade para a realização 
de projetos transformadores e com amplo impacto em Porto 
Alegre, criando condições para que a cidade se transforme 
em um polo de inovação, atraindo investimentos e estimu-
lando empreendedorismo

REPRESENTATIVIDADE
Em Fóruns Legais e Institucionais na área de Ciência, Tecno-
logia e Inovação

Participação nas reuniões do Comitê de Líderes da Mobiliza-
ção Empresarial pela Inovação-MEI da CNI

RESULTADOS:
• Viabilizou a conexão da indústria com novos mercados
• Constituição de parcerias estratégicas para a indústria
• Estímulo à cooperação entre universidade-empresa
• Defesa de interesses e promoção da competência da 

indústria
• Atuação em processos de atração de investimentos para 

o Estado
• Fórum permanente de discussões sobre os temas 

relacionados à inovação e tecnologia no âmbito do 
Sistema FIERGS
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COINFRA COINFRA

Estados do sul do Brasil. As conclusões foram apresentadas 
aos governos estaduais com a finalidade de sensibilização 
para a revisão contratual, com modificação de cláusulas que 
dificultam a ampliação do uso do gás natural nas demandas 
do setor industrial 

REGULAÇÃO DO GÁS NATURAL NO RS/ Foram sugeridas al-
terações no PL 81/2021, que dispõe sobre a exploração direta 
ou por meio de concessão dos serviços de gás canalizado no 
Rio Grande do Sul. O PL converteu-se na Lei 15.648 em 1º de 
junho, com 20 alterações propostas pelo Conselho de Infra-
estrutura

LIMPEZA NA REDE ELÉTRICA/ Mobilização juntos às em-
presas de Telecom, em conjunto com a CEEE-D Equatorial, 
para realização de operação de limpeza e organização de fios 
soltos e sem identificação na rede de distribuição de energia 
elétrica

XV SEMINÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES/ Edição em am-
biente virtual para um público de 369 pessoas, com enfoque 
principal nas transformações necessárias para a implementa-
ção das tecnologias para a indústria 4.0, segurança cibernéti-
ca, LGPD e o 5G, promovendo o debate sobre a importância 

da infraestrutura de telecomunicações para gerar conectivi-
dade e interatividade na produção industrial de bens. Reali-
zado em 23 de novembro

WEBINARS SOBRE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA 
COM FONTES RENOVÁVEIS/ Antecedendo o V Fórum de 
Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis, 
foram apresentados quatro webinares para uma audiência 
de 940 participantes com os seguintes temas: “O panorama 
da Matriz Energética do RS”, “Cenários e oportunidades em 
geração distribuída a partir da Biomassa”, “Energia Eólica e 
as oportunidades no Mercado Livre”, e “Cenários e Oportu-
nidades em geração distribuída a partir das centrais Gera-
doras Hidrelétricas” 
 
V FÓRUM DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA COM 
FONTES RENOVÁVEIS/ Com um público de 306 participan-
tes, a edição teve como foco a Transição da Matriz Energética, 
Planejamento e Tecnologias para o futuro da GD e foram de-
batidos por especialistas temas como: tendências tecnológi-
cas e de inovação, as novidades trazidas pelo PL 5829 no que 
tange a regulação e modelos de negócios e as oportunidades 
e desafios para a cadeia produtiva

OBRAS DE REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRI-
CA E SUBESTAÇÕES/ Monitoramento do plano de ação nas 
oito obras de Redes de Transmissão e Subestações sob o con-
trole do Operador Nacional do Sistema Elétrico em curso no 
Estado

GRUPO TEMÁTICO DE SANEAMENTO E IRRIGAÇÃO
PRINCIPAIS AÇÕES
O NOVO MARCO DO SANEAMENTO/ Evento que reuniu 
531 espectadores em torno das oportunidades a partir do 
Novo Marco do Saneamento Básico, cujos investimentos pre-
vistos estão na ordem de R$ 750 bilhões para os próximos  
15 anos e metas de atender 99% da população brasileira com 
água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto. O as-
sunto foi tema de debate, ocorrido de forma online em 27 
de janeiro, uma promoção dos Conselhos de Infraestrutura e  
Meio Ambiente

SANEAMENTO NO RS/ O presidente da Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza, apresentou 
em 21 de outubro, durante reunião on-line, algumas propos-
tas de alteração no projeto do governo do Estado de Regio-
nalização do Serviço de Saneamento Básico no RS. Souza 
propõe um Sistema de Governança Regional Integrada, com 
maior autonomia para os municípios poderem se organizar 
conjuntamente

Fórum GD

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO SOBRE RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA PARA FINS DE IRRIGAÇÃO/ Em conjunto com o  
Conselho da Agroindústria (Conagro) foi desenvolvido es-
tudo visando fundamentar a importância e a relevância de 
instalação de reservatórios de água nas principais bacias hi-
drográficas para fins de irrigação

UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO/ Iniciativas para o 
desenvolvimento de um ambiente de negócios com segu-
rança jurídica e transparência, com oportunidade de amplia-
ção da participação da iniciativa privada na prestação deste 
serviço

POLOS DE IRRIGAÇÃO NO RS/ Ação junto ao legislativo fe-
deral para converter em lei as portarias que dispõem sobre 
as iniciativas de polos de irrigação como parte integrante das 
ações de implementação da política nacional de irrigação e 
de incentivo ao desenvolvimento regional

PROJETOS DE IRRIGAÇÃO/ O secretário de Estado de Obras 
e Habitação, José Stédile, fez uma atualização sobre o anda-
mento de obras de irrigação no RS e sobre convênios de sua 
secretaria com o Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR). Ele participou, em 11 de maio, da reunião on-line do 
GT de Saneamento e Irrigação 

Novo Marco do Saneamento
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CONSELHO DE MEIO AMBIENTE

Busca o aumento da competitividade da indústria aliada à sustentabilidade

COINFRA CODEMA

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Ricardo Lins Portella Nunes

Vice-coordenador:  
Edilson Luiz Deitos

Conselheiros: Cylon Rosa Neto, Carlos da Silva Garcia, 
Sergio Luiz Klein

GT ENERGIA E TELECOMUNICACÕES
Coordenador: Edilson Luiz Deitos
Vice-coordenador: Carlos Weinschenck de Faria e Carlos da 
Silva Garcia
Integrantes: Adib Paulo Abdalla Kurban, Adieci Vigannico 
da Silva, Airton Zoch Viñas, Alexandre Barcellos Ramos, 
Alexandre Jung, Anderson de Oliveira Curvello,  Celso 
Eduardo Medeiros da Silva, Cláudio Lindenmeyer, Cleber 
Spode, Cristiano Bonato, Cristiano Roberto Fuchs Rickmann, 
Débora Pressoto, Delcio Antonio Haupenthal, Eberson José 

Thimmig Silveira, Eduardo Knorr, Eduardo Tellechea Cairoli, 
Fábio Calvo Silva, Guilherme Sari, Márcio Pires Paiva, Pablo 
Dias Moraes, Paulo Caldas Milano, Paulo Renato Menzel, 
Ricardo Nino Machado Pigatto, Roberto Arsego Zuch, 
Vinicius Rigon, Vivian Fernanda dos Santos Siqueira Campos
Integrantes GT Telecom: Alcyr Soares Cardoso, Antonio 
Luiz Jardim Pereira, Carlos Augusto Furst de Souza, Cleber 
Rodrigo Affanio, Flaviano Morroni, Gelson Conte,  Ivan 
Maciel Treiguer, Ivonei Dores Lopes, Laiana Elisa de Souza, 
Marcelo Arruda, Márcio Martini, Marisa Bonow Lemieszek, 
Ney Silva, Oldemar Plantikow Brahm, Romano Tadeu Botin, 
Stevan Grubisic

GT LOGÍSTICA E TRANSPORTE
Coordenador: Sérgio Luiz Klein
Integrantes: Carlos Eduardo Campos, Daniel Lena Souto, 
Fernando Cavalcanti Bizarro, Fernando Ferreira Becker, 
Fernando Papisch Druck, Gabriel Baldissera Schuartz, 
Geraldo Luiz de Almeida, Ivan Rodrigues Faria, Jackson 
Roberto Santa Helena de Castro, João Fortini Albano, 
Luiz Afonso dos Santos Jorge Senna, Luiz Dahlem, Luiz 
Shizuo Harayashiki, Murilo Lacher Gerchmann , Nicolau 
Kapustan, Paulo Renato Menzel, Roberto Carlos Hallal da 
Silva, Rodrigo Postiglione, Rogério da Silva Rodrigues, Ronei 
Diógenes Calgaro, Ruben Antonio Bisi, Sérgio Armando 
Kirsch, Vilson Flores Busnello, Wilen Manteli 

GT SANEAMENTO E IRRIGAÇÃO
Coordenador: Cylon Rosa Neto
Integrantes: Alexandre Cesar Beck de Souza, Daniel 
Irigoyen Bolsoni, Eduardo Barbosa Carvalho, Eurico Costa 
Estima, Fabiana Figueiró, Jacques Adolphe Gastao Reydams, 
José Luiz Bortoli de Azambuja, Júlio Moretti Gross, Luis 
Roberto Andrade Ponte, Marcus Vinicius Caberlon, Nanci 
Begnini Giugno, Nanci Cristiane Josina Walter, Nelson Kalil 
Mousalle, Odilon Alberto Menezes, Paulo Afonso Tergolina, 
Paulo Spencer Uebel, Percy Antonio Pinto Soares, Pompílio 
Vieira Loguércio, Ricardo Figueira Bidone, Silvio Luiz Salazar 
da Silva

REPRESENTAÇÕES
• Conselho de Infraestrutura da CNI – Confederação 

Nacional da Indústria
• Conselho de Consumidores de Energia (CEEE-D 

Equatorial e RGE)
• Conselho Rodoviário do DAER – Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem
• Conselho Deliberativo do DMAE – Departamento 

Municipal de Aguas e Esgotos
• Comissão de Acompanhamento Estratégico do Pelt/RS – 

Plano Estadual de Logística e Transporte/RS
• Comissão de Obras Públicas da CBIC – Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção
• Copergs – Comitê de Planejamento Energético do RS
• Comergs – Comitê de Planejamento de Mineração do RS
• Fórum Industrial Sul
• Associação Hidrovias RS 
• ABTP– Associação Brasileira de Terminais Portuários.
• Fórum das Entidades de Engenharia do RS
• Comitê de Rotas de Integração das Américas – Crias 

Corsan
• APA Banhado Grande
• GT PCHs – Bacias Hidrográficas
• Grupo de Trabalho Paritário (GTP) CCR Viasul e ANTT

AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DE INTERESSE
EXTRAÇÃO DE LAVRA DE AREIA E CASCALHO/ Atuação em 
conjunto com o Sindicato da Indústria da Mineração de Bri-
ta, Areia e Saibro de Estado do RS (Sindibritas) na construção 
de uma Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(Consema) para desburocratizar e trazer segurança jurídica 
para o licenciamento ambiental referente à lavra de areia e/
ou cascalho no Rio Grande do Sul. A Resolução Consema nº 
442/2021 substitui as regras internas da Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental (Fepam) e detalha os procedimentos 
necessários para o licenciamento de extração de areia em re-
curso hídrico e em continente

GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR/ Como resultado da atuação 
do Codema, a Resolução Consema nº 448/2021 foi alterada e 
determina que a atividade de geração de energia elétrica a 
partir de fonte solar, com potência instalada menor ou igual a 
5 MW em áreas de até 15 hectares, passe a ser uma atividade 
sem incidência de licenciamento ambiental

ATIVIDADE DE SERRARIA E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS 
E ESTRUTURAS DE MADEIRA/ Encaminhamento de propos-
ta de alteração da competência municipal de licenciamento 
ambiental para as atividades de serraria e fabricação de ar-
tefatos e estruturas de madeira, de 10 mil para 40 mil m² de 
área útil, que foi contemplada pela Resolução Consema nº 
448/2021

AGENDAS PROPOSITIVAS 
MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS 
HÍDRICOS/ Em março a FIERGS participou da oficina orga-
nizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) 
para coletar contribuições de modernização da Lei Estadual 
10.350/1994, que trata da Política Estadual de Recursos Hídri-
cos. O Codema apresentou as propostas da indústria:
• Reformulação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

para incluir a representação da indústria 
• Forma de implantação dos instrumentos de cobrança do 

uso da água
• Inclusão de programas direcionados ao setor industrial 

nos planos de bacia hidrográfica
• Também ponderou sobre a necessidade de se 

estabelecer políticas de incentivos às boas práticas de 
conservação, reuso e armazenamento de água para 
irrigação e segurança hídrica 

PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS/ O Governo 
Federal trabalha na revisão do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH) e o processo de elaboração do PNRH 2022-
2040 tem como foco estabelecer, até 2040, as diretrizes, pro-
gramas e metas, por meio de um amplo processo de discus-
são. O Codema participou da Oficina Regional Sul, em 30 de 
março, com a participação de representantes dos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em articulação 
com a CNI, levou estes pontos para o debate:
• Metodologia de estabelecimento de demanda de água 

para o setor industrial
• Cobrança pelo uso de recursos hídricos
• Reuso
• Adaptação e Mitigação à mudança do clima
• Prioridade de Uso x Prioridade de Outorga
• Mercado de Outorga
O Conselho acompanha o processo de elaboração do novo 
NRH, até a sua publicação

INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA 
DE PORTO ALEGRE/ O Codema participou de workshops, 
em 2021, para acompanhar a construção do segundo Inven-
tário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de Porto 
Alegre, contribuindo com informações técnicas e para avaliar 
os possíveis impactos para indústria. Publicado no mês de 
agosto, o Inventário é o primeiro passo para o planejamento 
climático da cidade

AÇÕES BEM-SUCEDIDAS
LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO – LAC/  
O Codema coordenou o grupo técnico que elaborou a norma 
que regulamenta a LAC, com o objetivo de desburocratizar 
e simplificar o Licenciamento Ambiental. A Resolução Con-
sema n°455/2021 estabelece procedimentos e critérios para 
a emissão da LAC e foi publicada em dezembro com 49 ti-
pologias de atividades que podem ser licenciadas por esta 
modalidade, das quais 62% são industriais

PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
DO BANHADO GRANDE/ O Codema participa da elaboração 
do plano de diretrizes para a presença de atividades econômi-
cas da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande, nos 
municípios de Viamão, Gravataí, Glorinha e Santo Antônio da 
Patrulha. Em janeiro de 2021 foi apresentado parecer técnico 
sobre a insegurança jurídica e prejuízos provocados com a 
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CONSELHO DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR

Acompanha os processos legislativos do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa, 
bem como a tramitação dos Projetos de Lei, o trabalho das frentes parlamentares, comissões e subcomissões, e participa de audiências públicas

CODEMA COAP

aprovação do Plano de Manejo apresentado pela Sema, por-
que apresentava severas restrições e proibições para ativida-
des industriais, mineração, destinação de resíduos industriais, 
construção civil, linhas de transmissão de energia e ativida-
des agrossilvopastoris. Com a publicação da Portaria Sema nº 
181/2021 alguns avanços já foram conseguidos, em especial 
para a construção civil, com a retirada de restrições e exigên-
cias para a implantação de novos loteamentos e a ampliação 
dos polígonos das áreas urbano-industrial nos municípios de 
Glorinha e Santo Antônio da Patrulha. Também se permitiu a 
presença da atividade de extração de areia em continente e 
o estabelecimento de corredores para passagem de linhas de 
transmissão de energia

EVENTO CIRCULANDO: A RELAÇÃO INDÚSTRIA E ECONO-
MIA CIRCULAR/ O evento, promovido pelo Codema em parce-
ria com o IEL-RS e com apoio do Sebrae RS, ocorreu em 7 de ou-
tubro durante a 30ª Mercopar, em Caxias do Sul/RS, e abordou 
temáticas relacionadas à visão da Indústria sobre a Economia 
Circular, cases e ações integradas entre seus diversos atores 

DESENVOLVIMENTO/ Para estabelecer uma agenda de 
prioridades e acompanhar sugestões do setor industrial, o 
secretário estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz 
Henrique Viana, participou em 11 de maio, da reunião online 
do Codema, acompanhado do secretário adjunto Guilherme 
de Souza

AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO CONSEMA/ O Code-
ma atua no Conselho Estadual de Meio Ambiente ocupando 
a função de presidente nas Câmaras Técnicas Permanentes de 
Mineração e Controle e Qualidade, e mantendo representante 
em todas as demais Câmaras Técnicas. Sobre as Resoluções de 
maior importância para o setor industrial, destacam-se:

• Resolução Consema nº 442/2021: atualiza as definições e 
os critérios técnicos ambientais para os procedimentos de 
licenciamento ambiental referente às atividades de lavra 
de areia e/ou cascalho no Estado do Rio Grande do Sul

• Resolução Consema n°455/2021: estabelece 
procedimentos e critérios para a emissão de Licença 
Ambiental por Compromisso - LAC, para as atividades 
passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio 
Grande do Sul

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Newton Battastini

Vice-coordenador:  
Walter Rudi Christmann

Conselheiros: Cecilia Giovanella Cecconi; Cezar Augusto 
Gazzaneo; Cristiano Keil Gomes; Daniela Cardeal; Darci José 
da Silva; Eduardo Eugênio Assmann; Eduardo Rodrigues 
de Freitas Machado; Fabiana Figueiró; Gabriela Grespan 
Câmara; Guilherme Guila Sebben; Gustavo Gomes Gladzik; 
Gustavo de Moraes Trindade; Jorge Antonio Heineck; Karin 
Weber de Freitas Correa; Leandro Fagundes; Luciano Richard 
Coelho Valério; Luisa Falkenberg; Luiz Francisco Bossle 
da Costa; Marcino Fernandes Rodrigues Junior; Márcio 
Bernardi; Odilon Gaspar Amado Junior; Patrícia Araujo 
Corrêa; Paula Cerski Lavratti; Priscila Décio Finato; Serafim 
Quissini

Agenda de prioridades no desenvolvimento

PRINCIPAIS AÇÕES NA ESFERA FEDERAL
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRÁS/ Em junho o Congresso 
Nacional encerrou a tramitação da MP 1031/2021, com votos 
favoráveis da ampla maioria dos parlamentares gaúchos

MARCO LEGAL DO GÁS/ Foram desenvolvidas ações em de-
fesa da regulamentação do mercado de gás natural, que abri-
rá espaço para aumento da produção e da oferta, com dimi-
nuição de custos. A regulamentação foi aprovada em março

BARRADO “CONFISCO” DOS RECURSOS DO SISTEMA S/ A 
proposta de custear programa de geração de empregos com 
recursos do Sistema S (Medida Provisória 1045/2021) foi bar-
rada no Senado, em setembro 

NAVEGAÇÃO POR CABOTAGEM/ Diversificar a matriz do trans-
porte de cargas e diminuir custos para a indústria são alguns dos 
efeitos que a sanção do PL 4199/2020 (BR do Mar) trará. Vários 
foram os movimentos adotados em defesa da aprovação da ma-
téria e a apreciação final no Senado ocorreu em dezembro

MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL/ Em 
maio, 17 anos depois de sua apresentação, a Câmara dos 
Deputados aprovou o PL 3729/2004, que moderniza procedi-
mentos para o licenciamento ambiental, com apoio da ampla 
maioria da representação gaúcha 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM REGIÃO UR-
BANA/ O Congresso Nacional, com amplo apoio da bancada 
gaúcha, corrigiu a insegurança jurídica constante no Código 
Florestal, relativa ao distanciamento entre empreendimen-
tos e Áreas de Preservação Permanente em regiões urbanas 
e metropolitanas. A FIERGS atuou fortemente em defesa do 
Projeto de Lei 2510/2019, aprovado em dezembro

TRABALHO REMOTO DE GESTANTES/ Em dezembro acele-
rou-se a tramitação do PL 2058/2021, matéria que definiu a 
fonte de custeio do salário da empregada gestante afastada 
do trabalho presencial durante a pandemia e estabeleceu re-
gras para o trabalho remoto 

MUDANÇA NO IMPOSTO DE RENDA/ O Coap realizou vá-
rias ações para sensibilizar deputados federais do RS a votar 
contra o PL 2337, que altera a legislação do IRPF e IRPJ, assim 
como tributa lucros e dividendos

DESVINCULAÇÃO DO PISO DOS ENGENHEIROS AO SALÁ-
RIO MÍNIMO/ O fim da vinculação do aumento do piso dos 
engenheiros aos reajustes do salário mínimo nacional foi mo-
tivo de ação inserida na Medida Provisória 1040/2021, que 
tratou de facilitação de regra para abertura de empresas. A 
emenda do piso dos engenheiros chegou a ser aprovada na 
Câmara dos Deputados, mas acabou rejeitada pelo Senado

PRINCIPAIS AÇÕES NA ESFERA ESTADUAL
INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DA INDÚSTRIA 
(FPI)/ Organização e apoio aos trabalhos da Frente Parlamentar  
da Indústria Gaúcha, cuja iniciativa de instalação partiu do 
Coap. A FPI, lançada em maio, realizou cinco reuniões em di-
ferentes regiões do Estado, destinadas a ouvir as principais 
demandas do setor industrial

COMISSÃO ESPECIAL DA INDÚSTRIA (CEI)/ Instalada com 
o objetivo de verificar as ações promovidas pelos executivos 
estadual e federal em prol da indústria, a CEI conta com o 
apoio do Coap e com a participação ativa dos integrantes da 
diretoria da FIERGS em suas reuniões regionais

PRIVATIZAÇÃO DA CORSAN/ O ingresso majoritário de capi-
tal privado na Corsan foi apoiado pela FIERGS. A autorização 
para a privatização foi aprovada pela Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul (ALRS) em agosto 

SIMPLIFICADA ADESÃO AO FUNDOPEM/ Firme atuação 
na apreciação da proposição do Executivo (PL 74/2021), que 
simplificou processos no programa de incentivos fiscais, 
aprovada em maio

MARCO ESTADUAL DO GÁS/ Proposição mobilizou o setor 
industrial em busca de um regramento moderno e efetivo no 
estímulo ao mercado do gás natural, por meio de propostas 
de emendas modificativas. O marco foi aprovado em maio

FIERGS APOIA TETO DE GASTOS/ Mobilização pela aprova-
ção do PL que fixa limites para o reajuste orçamentário de 
todos os Poderes do Estado, medida importante para dar se-
guimento às ações voltadas para a responsabilidade na ges-
tão fiscal pública

DEFESA CONTRA ROTULAGEM/ Ação contra a aprovação, 
nas comissões permanentes da ALRS, do Projeto de Lei 



SiStema FieRGS/CieRGS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

SiStema FieRGS/CieRGS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

26 27

CONSELHO DA PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA

Com ações proativas e empreendedoras, busca a articulação com entidades representativas e governamentais 
em demandas de interesse da pequena e média indústria do Rio Grande do Sul

COAP COPEMI
289/2019, que apregoa padronização da rotulagem de produ-
tos alimentícios, com relação às datas de fabricação e valida-
de. Aprovado parecer contrário na Comissão de Economia, em 
ação conjunta com o Conselho da Agroindústria (Conagro)

INSEGURANÇA JURÍDICA EM PROJETO/ Monitoramento 
constante e convencimento dos deputados quanto à impro-
priedade e inconstitucionalidade do Projeto de Lei 50/2021, 
que dispõe sobre o cancelamento da inscrição no cadastro 
do ICMS de empresas envolvidas direta ou indiretamente 
com exploração de trabalho infantil e/ou em condição análo-
ga à de escravidão. Parecer contrário na Comissão de Consti-
tuição e Justiça da ALRS

PISO REGIONAL/ Ações do Coap e do Conselho de Relações 
do Trabalho (Contrab) impediram que o reajuste do salário 
mínimo regional superasse os 10%, conforme parecer da rela-
toria na CCJ. O índice de 5,53% surgiu de negociação encami-
nhada pelo Executivo e aprovado por maioria na ALRS

SALAS DE AMAMENTAÇÃO/ Depois de seis anos de tramita-
ção e muitas ações para a rejeição da matéria, o PL 173/2015 
foi aprovado com importante modificação, capitaneada pe-
las federações empresariais. A matéria obrigava a instalação 
de salas de amamentação nas empresas. A Emenda transfor-
mou a obrigatoriedade em ação opcional

TESTES EM ANIMAIS/ O PL 112/2021 trata da proibição de 
teste em animais para produção de cosméticos e produtos de 
limpeza é acompanhado com atenção pelo Coap, com posi-
cionamento divergente da FIERGS 

EVENTOS 
• Participação no Seminário RedIndústria da CNI, em modo 

remoto, nos dias 2 e 3 de fevereiro
• Lançamento da Agenda Legislativa da Indústria Gaúcha, 

publicação reunindo os principais projetos monitorados 
pelo Coap na Assembleia Legislativa, no dia 3 de maio 

• Organização da participação da FIERGS em Audiências 
Públicas da Assembleia Legislativa – sistema remoto 
(Comissão de Economia: Medidas Fiscais durante o 
período de bandeira preta no RS; Comissão Especial 
para discutir a crise das finanças públicas e a reforma 
tributária; Comissão Especial para adesão do Estado ao 
Regime de Recuperação Fiscal; etc.)

• Coap Debates: “Voto impresso, distritão e Justiça 
Eleitoral: o que pode mudar nas eleições de 2022?” 
– Deputado federal Alceu Moreira (MDB)/ Advogado 
Eleitoralista Antônio Augusto Mayer dos Santos – em 16 
de agosto

• “Os impactos do Projeto de Lei 2337/2021 na indústria” – 
Senador Lasier Martins (Podemos)/ Secretário Executivo 
do Conselho Temático de Assuntos Tributários e Fiscais 
da CNI (Contrif ), Mário Sérgio Carraro Telles, com 
participação do Conselho de Assuntos Tributários, Legais 
e Cíveis (Contec), em 21 de outubro

• Palestra “Cenário Político de 2022: A eleição presidencial, 
seus postulantes, suas chances e características de 
eventuais governos” – Cientista Político Carlos Melo, em 
29 de novembro

• Frente Parlamentar da Indústria – organização da 
participação do setor industrial nas reuniões nas 
regionais Metropolitana (Porto Alegre - 8/7); Vale dos 
Sinos (Novo Hamburgo – 12/8); Serra (Caxias do Sul – 
21/9); Central (Santa Cruz do Sul – 18/11), e Serra Centro 
(Bento Gonçalves – 13/12)

AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
• 93 projetos monitorados no Senado
• 162 projetos acompanhados na Câmara Federal
• 107 projetos monitorados na Assembleia Legislativa
• 102 comunicados técnicos
• 8 podcasts 
• 5 informes eletrônicos para dar conhecimento aos 

conselheiros e equipes técnicas dos conselhos temáticos 
acerca da tramitação dos principais projetos de lei

GESTÃO 2020/2024

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Cláudio Affonso Amoretti Bier

Vice-coordenadora:  
Vick Martinez Coordenador:  

Marlos Davi Schmidt

Vice-coordenador:  
Lisandro Rocha dos Santos

Diretores Conselheiros: Adriano Tollens Cauduro, Airton 
Zoch Viñas, Amadeu Pedrosa Fernandes, Daniela Aesse 
Kraemer, José Alfredo Laborda Knorr, Maristela Cusin 
Longhi, Marcus Coester,  Ricardo Coelho Michelon, Ubirajara 
Terra e Walter Rudi Christmann

Conselheiros convidados: Ana Paula Werlang, Bruna 
Porto, Gilberto Santiago, João Ruy Dornelles Freire, Léo 
Iolovitch,   Marcino Fernandes Rodrigues Jr. e Walter Lídio 
Nunes

Conselheiros: Ayrton Pinto Ramos (Sebrae), Cláudio Longhi, 
Delorges Horta Duarte, Eduardo Lima Cervelin, Fábio 
Krieger Lopes Reis (suplente Sebrae), Fernando Holderbaum, 
Giuliano Hoffmann, Leonardo Pedroso Filho, Luiz Carlos 
Gautério Pinheiro, Mateus Bertoni Sonda, Rodrigo Holler 
Petry, Roque Noschang e Ubirtã Rezler

PRINCIPAIS AÇÕES
PRAZO DE PRESCRIÇÃO DAS MULTAS DO VALE PEDÁGIO/ 
Os Conselhos da Pequena e Média Indústria (Copemi) e de 
Articulação Parlamentar (Coap) atuaram para que o prazo 
prescricional das ações de cobrança de multa ou indenização 
decorrentes do Vale Pedágio fosse reduzido para 12 meses, 
trazendo mais segurança jurídica às relações de transporte 
de cargas, pois as empresas ficavam suscetíveis a possíveis 
cobranças pelo período de 10 anos 

PAGAMENTO DOS TRIBUTOS E REGULAMENTAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE DÉBITOS DO SIMPLES NA-
CIONAL/ O Copemi trabalhou na aprovação de importantes 
medidas para a retomada econômica das pequenas e mé-
dias indústrias. A prorrogação de pagamento dos tributos 
do Simples Nacional possibilitou fôlego às empresas, suas 
manutenções e as dos empregos gerados. A regulamentação 
da transação tributária para débitos do Simples Nacional per-
mite que as pequenas e médias empresas possam negociar 
débitos com descontos significativos

APROVAÇÃO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔ-
NICO – DTE/ O Copemi, em conjunto com a CNI, trabalhou 
pela não implementação do Código Identificador da Ope-
ração de Transportes, que implicava em aumento de custos 
de conformidade para a indústria e apoiou a aprovação do 
Documento de Transporte Eletrônico – DTE, que irá facilitar 
a emissão de documentos no transporte de cargas. O novo 
documento é exclusivamente digital e unifica diversas infor-
mações, como as relacionadas a obrigações administrativas, 
licenças, registros, condições contratuais, sanitárias, de segu-
rança, ambientais, comerciais e de pagamento, entre outras 

IMPULSIONANDO A INDÚSTRIA/ Em parceria com demais 
Conselhos Temáticos, Sesi, Senai e IEL, foram realizadas diver-
sas palestras em ambiente virtual, que promoveram reflexão, 
troca de experiências e debates entre participantes e pales-
trantes, como a de abertura do diretor do CIERGS, Daniel M. 
Ely, e o bate-papo com lideranças industriais, dentre as quais 
o diretor presidente da Stara, Átila Stapelbroeck Trennepohl; 
o CEO do grupo Herval, José Angelo Seger e o CEO e presi-
dente das Empresas Randon, Daniel Randon

COPEMI NO INTERIOR/ O Copemi realizou diversos semi-
nários online em parceria com o Conselho de Articulação 
Sindical e Empresarial (Conase) e com a Unidade de Desen-
volvimento Sindical (Unisind), abordando temáticas relevan-
tes como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP), Trabalho 
Remoto e Home Office, Gestão da Inovação na Indústria e 
Indústria 4.0

OUTRAS AÇÕES
Envio de Comunicados Técnicos e informativos referentes a 
alterações legislativas para MPMEs e articulação para melho-
ria do ambiente de negócios, redução de burocracia e criação 
de novas linhas de crédito e financiamento

Copemi no Interior
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CONSELHO DA AGROINDÚSTRIA

Atua nas questões que afetam o setor agroindustrial do RS e nos elos que compõem as suas cadeias produtivas, 
no acompanhamento, debate e produção de pareceres técnicos que possam impactar na agroindústria

CONAGRO CONAGRO

PRINCIPAIS AÇÕES
Destacam-se as seguintes ações realizadas no Legislativo e 
na articulação com o Poder Executivo   

PROMOÇÃO E DEFESA DE INTERESSE
PROJETO DE LEI SOBRE OBRIGAÇÕES PARA ROTULAGEM 
DE ALIMENTOS/ O Projeto de Lei nº 289/2019 estabelece a 
obrigatoriedade da inserção, por parte das indústrias, das 
datas de fabricação e validade junto ao código de barras 
dos produtos; informações que já são obrigatórias e re-
gradas pelos órgãos competentes. O Conselho apresentou 
parecer demonstrando a impossibilidade de cumprimento 
dessas exigências e, em ação conjunta com o Conselho de 
Articulação Parlamentar (Coap), o PL teve aprovado parecer 
contrário na Comissão de Economia

PESTE SUÍNA AFRICANA (PSA)/ Visando colaborar com 
a prevenção da PSA, o Conselho articulou a disseminação 

de informações sobre o tema. Em reunião com a participa-
ção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Secretaria da Agricultura do Estado e representantes de 
entidades do setor de suínos, o Conagro emitiu alerta, deu 
informações e promoveu alinhamento e união de esforços 
quanto às medidas de segurança sanitária 

AGENDAS PROPOSITIVAS 
ANÁLISE DO POTENCIAL DA PRÁTICA DE IRRIGAÇÃO 
PARA CULTURA DO MILHO NO RS/ Elaboração de estudo 
para compreensão do impacto da estiagem na produção 
de milho utilizado na alimentação dos animais da cadeia 
produtiva da proteína animal, e também para identificar as 
regiões prioritárias para implantação de iniciativas de arma-
zenamento de água para uso em sistemas de irrigação. O 
estudo abordou os seguintes temas:
• a cadeia de impactos sociais e econômicos na 

agroindústria, relacionados com a falta do insumo

• as características hídricas do Estado
• os pontos de maior interesse para reservação de água e 

potencialização da irrigação por bacia hidrográfica
• proposta de Planejamento para Irrigação no RS 
• O estudo foi concluído e vem sendo apresentado para 

ouras entidades empresariais para apoio institucional e 
posterior apresentação ao governo do Estado

TOMADA PÚBLICA DE SUBSÍDIOS/ O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) realizou uma To-
mada Pública de Subsídios sobre a regulação dos produtos 
processados de origem vegetal (plant based). O Conagro 
encaminhou suas contribuições, destacando requisitos  
regulatórios básicos para comercialização dos plant based:
• Registro prévio do estabelecimento e do produto junto 

ao Mapa
• Padrões de identidade e qualidade
• Elementos informativos obrigatórios na rotulagem
• Composição nutricional mínima

SUPERINTENDENTE FEDERAL/ A superintendente federal 
de Agricultura no Rio Grande do Sul, Helena Pan Rugeri, 
realizou em julho uma visita para conhecer a estrutura do 
Conagro e tratar de temas estratégicos para a agroindústria. 
Dentre eles destacam-se a regulação dos produtos proces-
sados de origem vegetal, sistemas de reservação de água e 
irrigação, fiscalização sanitária e segmentos da agroindús-
tria emergentes no RS

PRODUTOS E EVENTOS 
INFORME DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES/ Informe 
mensal com um recorte de produtos agroindustriais gaú-
chos que são exportados e importados. Apresentando os 
principais destinos dos produtos da agroindústria gaúcha, 
o Informe Exportação é uma construção do Conagro com 
apoio técnico do Conselho de Comércio Exterior (Concex)

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A AGROINDÚS-
TRIA/ Foi apresentada a projeção do cenário mundial pós- 
pandemia e a construção de um panorama agroindustrial 
para os próximos anos. O evento ocorreu em 7 de dezem-
bro, realizado pelo Conagro com poio do Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL), contando com a participação dos ex-ministros 
da Agricultura, Francisco Turra, presencialmente, e Roberto  
Rodrigues, de forma online

Desafios e oportunidades para a Agroindústria

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Alexandre Guerra

Vice-coordenador:  
Aristides Inácio Vogt

Conselheiros: Ayrton Pinto Ramos; Carla Carnevali Gomes; 
Darlan Palharini; Gedeão Silveira Pereira; Helena Pan Rugeri; 
José Eduardo dos Santos; Iraní Tadeu Cioccari; José Alfredo 
Laborda Knorr; José Carlos Stefenon; José Roberto Fraga 
Goulart; Luiz Felipe Schiavon; Marcia Dutra de Barcellos; 
Marcos Odorico Oderich; Margarete Bestroinski; Paulo Cezar 
Favero; Paulo Tadeu Marchioretto; Roberto Pedroso de 
Oliveira; Rogério Jacob Kerber; Ronei Alberto Lauxen; Sergio 
Gomes Fonseca Junior; Tarcisio Jose Minetto; Walter Rauen 
de Souza; Zilmar José Moussalle 
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CONSELHO DE CIDADANIA

CIDADANIA CIDADANIA

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, vinculada ao Conselho  
de Cidadania da FIERGS, é mantida pelo Centro das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS). Administra 14 Ban-
cos Sociais e oferece às comunidades carentes excedentes in-
dustriais dos mais variados segmentos, cursos de capacitação 
profissional, treinamentos e técnicas de gestão empresarial 
ao Terceiro Setor, representado por mais de 800 entidades as-
sistenciais no RS. Em 2021, em função da pandemia, as ações 
se concentraram especialmente nos Bancos abaixo:

BANCO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ Com a ajuda de 
16 empresas parceiras, doou 550 itens diversos para 42 insti-
tuições carentes

BANCO DE VESTUÁRIOS/ Doação de 6,5 mil peças para 56 
entidades e artesãos. Contou com o apoio de 24 empresas, 
tais como Lojas Renner; Associação dos Notários e Registra-
dores do Rio Grande do Sul-Anoreg/RS, entre outros. Outro 
importante destaque do ano foi a primeira formatura após 
o período de pandemia, que aconteceu no dia 14 de dezem-
bro, nas instalações dos Bancos Sociais. O “Curso de Costura e 
Acabamento, Customização e Reaproveitamento de Resídu-
os Têxteis”, com duração de 140 horas, iniciou antes da pan-
demia, e só teve continuidade após todas as participantes 
estarem vacinadas 

REDE DE BANCOS DE ALIMENTOS RS/ Constituída por 24 
Bancos de Alimentos, presentes em 30 cidades, arrecadou e 
distribuiu 5,94 milhões de quilos de alimentos, para 1,1 mil 
entidades gaúchas. O site Doe Alimentos (www.doealimen-
tos.com.br) permitiu que pessoas e empresas doassem sem 
sair de casa. Durante a pandemia foram feitas milhares de 
doações, com destaque para o Instituto Helda Gerdau, Gise-
le Bündchen (pelo seu fundo Luz Alliance, da Brazil Founda-
tion), Santa Clara, GBOEX e Sindicato das Empresas de Trans-
portes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul. A 
7ª edição da Campanha Natal do Bem, uma parceria da Rede 
de Bancos de Alimentos com o Grupo RBS, alcançou um novo 
recorde de doações. Foram quase três meses de campanha e 
arrecadados 811,8 mil quilos de alimentos

BANCO DE MOBILIÁRIOS/ Doou 777 mobiliários para 58 en-
tidades beneficiadas 

BANCO DE COMPUTADORES/ Fez a manutenção e entrega 
de 92 computadores e equipamentos para 17 instituições

BANCO DE LIVROS/ Doação de 28,7 mil exemplares para 107 

instituições no Estado. Também remodelou as suas instala-
ções e desenvolveu 12 projetos: Passaporte para o Futuro, 
Cultura na Veia, Livros Livres, Gelatecas, Navegando na Leitu-
ra, Biblioteca do Cais, Tesouro Literário, Bikeotecas, Historian-
do, Leitura Unindo Gerações, Lendo para o Amanhã e Lê Aí

BANCO DE REFEIÇÕES COLETIVAS/ A Lei 14.016/2020, que 
dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a do-
ação de excedentes de alimentos para o consumo humano, 
teve, por meio do Banco de Refeições Coletivas e parcerias, seu 
primeiro contrato firmado no país, o qual prevê que a sobra 
limpa (aquele alimento que foi produzido, mas não servido) do 
restaurante corporativo da Box Print, fosse destinado às crian-
ças do Projeto Criança Cidadã, em Campo Bom-RS. Esta parce-
ria foi firmada com a Sodexo e o Instituto Stop Hunger

BANCO DE TECIDO HUMANO-PELE/ Em 2021, o Banco de 
Pele teve 21 doadores e 11.173cm² de pele disponibilizados 
para transplante. Foram realizados 21 transplantes e envia-
dos 15.180cm² de pele para hospitais de diversos estados 
brasileiros. Foi publicado, em 28 de outubro, o parecer nº 
12/2021, do Conselho Federal de Medicina (CFM), o qual re-
gulariza o uso da membrana amniótica na prática médica em 
diversas situações clínicas. A iniciativa do Banco de Pele da 
FIERGS permitirá o abastecimento dos Bancos de Tecidos do 
País. Em 2021, o Banco de Pele trabalhou para a agilização do 
processo de tramitação quanto à regulamentação de capta-
ção de membrana amniótica para uso terapêutico no aten-
dimento de queimados e curativo biológico no SUS. Em 15 
de junho, o senador Lasier Martins conheceu as instalações 
do Banco de Pele, instalado na Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre. O senador atua pela regulamentação do uso de 
membrana amniótica

MEDALHA AOS BANCOS SOCIAIS / A Fundação Gaúcha dos 
Bancos Sociais da FIERGS foi contemplada, em 12 de julho, 
com a Medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa. 
O presidente da FIERGS e do Conselho de Curadores da Funda-
ção, Gilberto Porcello Petry, recebeu a homenagem, realizada 
em cerimônia híbrida

DOAÇÕES/ Para se adequar às necessidades da população 
durante a pandemia, foram doados produtos que buscaram 
auxiliar no enfrentamento da Covid-19, focando na preven-
ção da doença e melhorando a saúde e bem-estar de milha-
res de pessoas. Foram doados mais de 800 mil máscaras e 
itens de higiene e limpeza, que compuseram kits entregues 
às famílias 

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Jorge Luiz Buneder

Vice-coordenador:  
Daniela Kraemer

Presidente: Gilberto Porcello Petry
Coordenador executivo: Paulo Renê Bernhard

CONSELHEIROS DIRETORES
Carlos da Silva Garcia, Júlio Ricardo Andrigheto Mottin, 
Oscar Alberto Raabe, Ricardo Sessegolo, Walter Lídio Nunes

CONSELHEIROS CONVIDADOS
Adir Fração, Antonio Parissi, Afranio Kieling, Arlene 
Lubianca, Clódis Xavier da Silva, Doris Sphor, Eduardo 
Mainieri Chem, Francisco Oderich, Frederico Johannpeter, 
Geraldo Toffanello, Hamilton Romanatto, Helso Oliveira, 
João Vontobel, João Pierotto, Lucila Osório, Marco Antonio 
Perottonni, Marcelo Sanabio, Maria Elena Johannpeter, 
Maria de Lourdes Giongo, Rafael Sá, Renê Mesquita, Suzany 
Reck Herrmann, Wilson Schumacher

Presidentes dos Bancos Sociais
REDE DE BANCOS DE ALIMENTOS RS
Paulo Renê Bernhard

BANCO DE COMPUTADORES
Gilberto Soares Machado

BANCO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE
João Antônio Porto Costa

BANCO DE LIVROS
Waldir da Silveira

BANCO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquiles Dal Molin Júnior

BANCO DE MEDICAMENTOS
Júlio Mottin

BANCO DE MOBILIÁRIOS
Arlene Lubianca

BANCO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTES
Valter Duro Garcia

BANCO DE PROJETOS COMUNITÁRIOS
Frederico Gerdau Johannpeter

BANCO DE REFEIÇÕES COLETIVAS
Hermes Gazzola

BANCO DE RESÍDUOS
Tito Livio Goron

BANCO DE TECIDO HUMANO
Eduardo Chem

BANCO DE VESTUÁRIO
Lucila Osório

BANCO DE VOLUNTÁRIOS
Carmen Maria Pinent Tigre



SiStema FieRGS/CieRGS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

SiStema FieRGS/CieRGS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

32 33

CONSELHO DE FUTURAS LIDERANÇAS

Formado por empresários com origem em diferentes segmentos industriais, estimula o surgimento e a formação de futuros líderes empresariais

CONLIDER CONLIDER

PRINCIPAIS AÇÕES
Conversas com especialistas para atualização de temas de 
interesse

INVESTIMENTOS/ O diretor-geral da CMPC Celulose Rio-
grandense no Brasil, Mauricio Harger, afirmou no dia 16 de 
setembro que foram investidos, em meio à pandemia, apro-
ximadamente R$ 2,75 bilhões no projeto BioCMPC, com 
previsão de que sejam criados cerca de 7,5 mil novos postos 
de trabalho durante a execução de suas obras e que 50% 
dos fornecedores sejam empresas locais

ASPECTOS TRIBUTÁRIOS EM PROCESSOS SUCESSÓRIOS/ 
O especialista em sucessão, Gerd Foerster, abordou no dia 
14 de outubro os aspectos legais da sucessão empresarial e 
familiar visando à organização e preservação dos ativos, de-
finição destes entre os herdeiros, transparência e harmonia 
nas relações familiares, organização para sucessão hereditá-
ria e racionalização de custos 

POLÍTICA/ Em 29 de novembro, o professor, mestre, doutor 
e cientista político Carlos Melo falou sobre o cenário polí-
tico de 2022, a eleição presidencial, seus postulantes, suas 
chances e características de eventuais governos

PROJETOS DESENVOLVIDOS
PRÊMIO JOVEM INDUSTRIAL DO ANO/ Em parceria com o 
Conselho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase) e a 
Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind), iniciaram- 
se as discussões e o desenvolvimento dos critérios para o 
Prêmio Jovem Industrial do Ano, concedido pela FIERGS, 
junto à cerimônia de entrega do prêmio Mérito Industrial, 
que acontece desde 1971

ASSOCIADOS CIERGS/ Com o objetivo de tornar o CIERGS 
mais atrativo e atualizado aos anseios dos industriais e, con-
sequentemente, aumentar o número de seus associados, 
foram realizados estudos, pesquisas e benchmarking com 
outras Federações e Centros das Indústrias de destaque no 
cenário nacional ao longo de 2021

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA/ No programa IEL 
LAB, lançado em 2021, com o objetivo de conectar startups 
e indústrias por meio da aceleração de projetos inovadores, 
o Conlider aplicou o desafio “Plataforma de conexão com 
as indústrias”, buscando startups com soluções focadas em 
dados. O objetivo é conectar as demandas industriais, gerar 
conexões, estimular negócios entre as empresas e ofertar as 
soluções das entidades do Sistema FIERGS

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Alexandre Bittencourt De Carli

Vice-coordenador:  
Rodrigo Holler Petry

Conselheiros: Aline Gabrielle Renner, Bárbara Veit 
Gabrielle, Eduardo Lima Cervelin, Egon Frederico Becker, 
Felipe Estrada Scozziero, Fernando Holderbaum, Juliano 
Fante, Lisandro Rocha dos Santos, Mateus Bertolini Sonda, 
Ricardo Dias Michelon, Stephania Portella Nunes Fração, 
Thomas Oderich, Tiago Dinon Carpenedo e Ubiratã Rezler

SOCIAL/ Em parceira com o Sesi-RS foi feito um estudo das 
unidades móveis e hemocentros para coleta de sangue nos 
polos industriais do Estado e foi desenvolvida uma campa-
nha de doação de sangue

EDUCAÇÃO EXECUTIVA/ O Conlider, em conjunto com as 
entidades do Sistema FIERGS trabalha desde 2021 no desen-
volvimento de um Modelo de Educação Executiva que forta-
leça competências atuais e futuras para a indústria gaúcha

FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS 
CICLO ONLINE DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS/ Ocorreu 
de 14 de abril a 22 de setembro, com mais de 130 inscritos 
e 50 selecionados. A aula inaugural contou com as partici-
pações especiais do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry; da presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Espírito Santo (Findes), Cristhine Samorini, e do presi-
dente do Conselho Consultivo das Bebidas Fruki e de sua 
filha e sucessora na presidência executiva, Nelson Eggers 
e Aline Eggers Bagatini. A aula de encerramento foi com 
o presidente do Conselho de Administração de Conservas 
Oderich, Marcos Odorico Oderich e com o cofundador e 
CEO da Startup Triider, Juliano Murlick

JOVENS LIDERANÇAS DA INDÚSTRIA/ Em novembro, uma 
comitiva do RS participou do II Encontro Nacional de Jovens 
Industriais, em Minas Gerais. Os encontros têm como objetivo  
fortalecer a rede de jovens industriais por meio da capacita-
ção, troca de experiências em práticas associativistas, con-
teúdo exclusivo e networking positivo. Foram mais de 80 
participantes de oito federações industriais

Cientista Político Carlos Melo em live
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CONSELHO DE ARTICULAÇÃO SINDICAL E EMPRESARIAL

Atua na valorização dos sindicatos industriais filiados à FIERGS, indústrias, entidades e empresas associadas ao CIERGS, 
na promoção e defesa de interesses na área de Defesa e Segurança e na disseminação de informações sobre crédito e financiamento

CONASE CONASE

ATUAÇÃO DO CONASE
QUADRO SOCIAL E MOBILIZAÇÃO INSTITUCIONAL
• Apoio às demandas dos Vice-presidentes Regionais e dos 

Diretores FIERGS/CIERGS
• Apoio à Presidência na articulação de representação 

oficial em eventos, solenidades e cerimônias no interior 
do Estado, junto aos Vice-presidentes Regionais e 
Diretorias  

• Apoio na articulação de palestras e eventos no interior 
do Estado, em diversos temas

• Apoio na divulgação, aos associados do Centro das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS) e 
sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul, de cursos, eventos e atividades dos 
Conselhos Temáticos da FIERGS, Gerex, Sesi, Senai e IEL

• Articulação com demais áreas do Sistema FIERGS para 
implantação de novos benefícios para associadas (em 
especial com a Unidade de Desenvolvimento Sindical, 
para oferta de convênio saúde e plataforma de convênios)

• Articulações realizadas com os Conselhos Temáticos 
e Comitês Técnicos da FIERGS, visando disseminar a 
melhor informação de interesse das associadas

• Atendimento de demandas pontuais e ou específicas 
em decorrência da Covid-19 (exemplo: transporte de 
doações para o Acre)

• Criação do projeto para construção de planejamento 
estratégico para o CIERGS, com nova identidade visual e 
implantação da comunicação visual 

• Definição e implementação de política de desconto (10% 
para pagamento anual com vencimento até 30 de janeiro)

• Disseminação de informações selecionadas de interesse 
da indústria, em diversos temas

• Divulgação de oportunidades de fornecimento para as 
Forças Armadas, bem como solicitação de informações 
de possíveis fornecedores para empresas específicas

• Emissão de relatórios completos das associadas ao 
CIERGS, atendimentos por e-mail e telefone, gestão de 
cobranças e emissão de guias para pagamento

• Implantação de projeto de acompanhamento de 
licitações, em parceria com a empresa Brasil317, 
objetivando fornecer seus serviços (monitoramento das 
licitações, lances abrangendo os objetivos da empresa 
e sistema Database que permite a visualização de 
licitações passadas) com condições diferenciadas para as 
associadas ao CIERGS

• Participação do Conase, do Comdefesa e do Núcleo de 
Acesso ao Crédito – NAC, na Feira de Inovação Industrial 
– Mercopar, nos dias 18 a 20 de outubro

• Realização de Reuniões Regionais com empresários do 
Vale do Rio Pardo e de Santa Maria

• Realização de consultas e pesquisas em temas 
demandados pelas Diretorias FIERGS/CIERGS

• Revisão das faixas de contribuição ao CIERGS/Quadro 
Social, com novas faixas e valores aprovados pela 
Presidência

NÚCLEO DE ACESSO AO CRÉDITO (NAC)
• Adesão do NAC RS a serviços oferecidos pela CNI: curso 

MasterClass, com aulas sobre “Os Caminhos do Acesso ao 
Crédito para as MPMEs” e o serviço de Consultoria para 
Elaboração de Projetos, que consiste em um Banco de 
Consultores treinados de acordo com a metodologia do 
NAC CNI

• Criação de evento sobre o Open Banking na Prática, 
criado pelo NAC RS, a fim de informar às indústrias 
gaúchas o conteúdo que é necessário saber para se 
enquadrar no assunto

• Elaboração e envio de correspondências ao BNDES, à CNI 
e ao Banco Central com pleitos de melhoria e criação de 
linhas de crédito

• Elaboração e envio de materiais (comunicado técnico 
e card) sobre as novas medidas de crédito anunciadas 
(parceria com o Banco Europeu de Investimento – BEI, 
Programa BRDE Empreendedoras do Sul, Microcrédito 

Banrisul, Auxílio Emergencial RS, Programa Municipal de 
Microcrédito e atualizações do Pronampe, dentre outros) 
e disseminação de informativos de crédito em geral

• Interlocução permanente com Banco do Brasil, Badesul, 
Banrisul, BNDES, Bradesco, BRDE, Caixa e Sicredi para 
encaminhamento de atendimentos e resolução de 
pendências das empresas

• Participação na reunião virtual do Conselho da Pequena 
e Média Indústria (Copemi) e nos meetings semanais 
para prestar esclarecimentos, solucionar dúvidas e 
apresentar as atualizações no cenário de crédito no país 
e no Estado

• Participação como palestrante no 3° Seminário – 
Impulsionando a Indústria Gaúcha, do Copemi

• Participação em Reuniões Regionais, apresentando 
atualizações no cenário de crédito para os empresários 
da região do Vale do Rio Pardo e Santa Maria, bem como 
para o Comitê de Vendas da Associação Brasileira de 
Máquinas e Equipamentos 

• Realizados mais de 200 atendimentos individuais 
de orientação sobre as linhas de crédito anunciadas 
e existentes, e como acessá-las (e-mail, telefone e 
WhatsApp)

• Reuniões de alinhamentos com o Grupo de Trabalho 
sobre Credenciamento Finame e reuniões com 
representantes do Conselho de Inovação e Tecnologia 
com apoio em assuntos de Crédito (Fundo de Inovação x 
Fundo Garantidor)

DEFESA E SEGURANÇA
• Divulgação e realização de palestras, webinars e cursos 

de interesse da indústria
• Elaboração e disseminação seletiva de estudos, pareceres 

e informes especializados
• Divulgação de processos licitatórios e estratégicos das 

Forças Armadas
• Participação em cerimônias e reuniões virtuais com 

parceiros estratégicos da área de defesa e segurança
• Divulgação de oportunidades de negócios em projetos 

locais e nacionais
• Articulação de parcerias estratégicas com o objetivo 

de aproximar instituições representativas do setor, 
valorizando a capacidade de atendimento da indústria 
gaúcha às demandas de bens e serviços

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Gilberto Ribeiro

Vice-coordenador:  
José Luiz Bozzetto

Membros natos do Conase: 
Vice-Presidentes Regionais do CIERGS
Alexandre Guerra (Serra Centro)
Celso Theisen (Vale do Taquari)
Flávio Haas (Central) 
Irani Tadeu Cioccari (Campanha)
Jaime Lorandi (Serra)
Jairo Alberto Zandoná (Planalto)
Maurício Harger (Metropolitana)
Otto Trost (Missões)
Tibúrcio Aristeu Grings (Vale dos Sinos)
Torquato Ribeiro Pontes Netto (Sul)

Presidente da ABIMDE, Roberto Gallo
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COMITÊ DA INDÚSTRIA DE DEFESA E SEGURANÇA

Busca conhecer as principais demandas e projetos estratégicos das Forças Armadas 
e atendê-las com as competências industriais do Rio Grande do Sul em bens e serviços

COMDEFESA COMDEFESA

PRINCIPAIS AÇÕES
• Divulgação de palestras, webinares e cursos
• Divulgação de processos licitatórios das Forças Armadas
• Divulgação de oportunidades de negócios em projetos 

locais e nacionais
• Webinar “Oportunidades de Negócio na Alemanha 

para a Base Industrial de Defesa do Rio Grande do Sul” 
no dia 15 de setembro, com o Centro Brasileiro de 
Internacionalização de Negócios e a Aditância brasileira 
e alemã, quando se discutiu a inserção das empresas de 
defesa gaúchas na Alemanha e Europa

REUNIÕES VIRTUAIS
Com a participação de militares, empresários industriais, re-
presentantes de universidades e de centros de conhecimen-
to, tiveram como palestrantes:
• Comandante militar do Sul, general de Exército Valério 

Stumpf Trindade, que tratou de ações e projetos do 
Comando Militar do Sul e possibilidades de interação 
com a indústria gaúcha, e o diretor de vendas da Agrale 
S.A., Edson Martins, que apresentou a tradição da 
empresa no atendimento às demandas da área militar 

• Secretário Estadual da Inovação, Ciência e Tecnologia, 
Luís Lamb, que apresentou uma visão geral dos principais 

projetos e parcerias na área de defesa e segurança 
• Comandante do Comando Aéreo Sul (V Comar), 

brigadeiro-do-ar Mauro Bellintani, que tratou 
da reativação do V Comar, sua nova estrutura e 
representatividade, e o gerente do Centro de Eventos 
FIERGS, Kurt Ziegler,  que apresentou a 30ª edição da 
Feira de Inovação Industrial – Mercopar 

• Comandante do 5º Distrito Naval, vice-almirante 
Henrique Renato Baptista de Souza, que tratou das 
ações e projetos locais da Marinha e possibilidades de 
interação com a indústria gaúcha; o diretor de vendas 
e marketing da Taurus Armas, Maicon Américo Moraes, 
que apresentou a empresa e sua atuação; e o diretor 
operacional do Centro Brasileiro de Internacionalização 
de Negócios (Cebras), João Dalla Costa, que falou 
das oportunidades de negócios na área de defesa e 
segurança na Europa 

• Diretor do Departamento de Promoção Comercial do 
Ministério da Defesa, brigadeiro-do-ar José Ricardo 
de Meneses Rocha, que tratou das principais ações do 
Ministério da Defesa nesse ano e da programação para 
2022; e o diretor sênior de Negócios da AEL Sistemas, 
José Eduardo Klippel, que apresentou a empresa e seus 
principais projetos 

OUTRAS INICIATIVAS
As principais ações e projetos em andamento do Exército no 
Estado e a importância para a sociedade foram apresentadas 
pelo comandante militar do Sul, general de Exército Valério 
Stumpf Trindade, na sede do Comando Militar do Sul, em  
Porto Alegre, em 22 de julho. O presidente da FIERGS, Gilberto  
Porcello Petry, acompanhou a palestra, juntamente com o 
vice-presidente da FIERGS e coordenador do Comdefesa,  
Gilberto Ribeiro, e o diretor do CIERGS José Luiz Bozzetto 

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Mate-
riais de Defesa e Segurança (Abimde), Roberto Gallo, esteve 
na FIERGS em 2 de junho. As entidades possuem acordo de 
cooperação na organização e participação em atividades vol-
tadas ao fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID)

Produção de pesquisas acerca das Bases Industriais de Defesa 
de alguns países selecionados, como Chile e Alemanha

A FIERGS, por meio do Comdefesa, participará com o Ministério  
da Defesa de iniciativas científicas e tecnológicas em bene-
fício da Base Industrial de Defesa nacional. A assinatura do 
protocolo de intenções entre a entidade, que envolverá o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), e o 
Ministério foi realizada em Brasília, em 10 de setembro

Elaboração de dossiê com as principais informações sobre o 
cadastro e benefícios de Empresas de Defesa (EDs), Empresas 
Estratégicas de Defesa (EEDs), Produtos de Defesa (Prode) e 
Produtos Estratégicos de Defesa (PED)

Produção de estudos sobre assuntos de interesse estratégico 
para a área de defesa e segurança

ARTICULAÇÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
• Recepção de Comitiva do Ministério da Defesa no 

Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em 
Metalmecânica, em São Leopoldo

• Palestra sobre as capacidades de defesa do Rio Grande 
do Sul e do Comdefesa para alunos da graduação de 
Relações Internacionais da Unisinos

• Participação no Painel Econômico Regional Sul na 
“Viagem de Estudos Estratégicos da Escola do Comando 
e Estado-Maior do Exército (ECEME)”. O vice-coordenador 
do Comdefesa, José Luiz Bozzetto, apresentou, de forma 
on-line, O Potencial da Indústria Gaúcha na Área de 
Defesa

• Participação como expositor na 6ª Mostra BID Brasil, em 
Brasília-DF

• Cerimônia comemorativa ao Dia do Marinheiro, em Rio 
Grande-RS

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Gilberto Ribeiro

Vice-coordenador:  
José Luiz Bozzetto

Representantes civis: 
Aderbal Lima, Adriano Tollens Cauduro, André Meyer da 
Silva, Carlos Artur Trein, Christian Böge, Claude Domingues 
Padilha, Cylon Rosa Neto, Diogo de Gregori, Fábio Ramos, 
Flávia da Silveira Guimarães, Gal Lazar, Gelson Dalberto, 
Guilherme Roberto da Cunha, Gelson Dalberto, Hernane 
Kaminski Cauduro, Hugo Domingos Zattera, José Luis 
Korman Tenenbaum, José Carlos Cardoso Kirchhof, José 
Luiz Bozzetto, Lisandra Manzoni Fontoura, Luis Henrique 
Kraemer Campos, Newton Mario Battastini, Rudinei Pizzatto, 
Guilherme Poletti, Thômaz Nunnenkamp, Torquato Ribeiro 
Pontes Netto e Ulf Bodgawa

Representantes Militares: 
Brigadeiro-do-Ar Mauro Bellintani,  General-de-Exército 
Valério Stumpf Trindade, Vice-Almirante Henrique Renato 
Baptista de Souza, Coronel de Cavalaria Antônio Augusto 
Brisolla de Moura, Coronel de Cavalaria Marcelo Lorenzino 
Zucco, Coronel Jorge Luiz Santos da Veiga, Capitão-de-Mar-
e-Guerra Átrio de Oliveira Cruz, Capitão-de-Fragata Sérgio 
Henrique, Major-Brigadeiro-do-Ar Raul José Ferreira Dias, 
General de Brigada Amir Elias Abdalla Kurban, Coronel 
Rogério Petry, General de Divisão Marcio Velloso Guimarães

• Reuniões plenárias e extraordinárias do Comdefesa com 
CNI, Abimde, Deseg e Sinde, e demais eventos virtuais, 
em especial do Núcleo de Estudos Estratégicos do 
Comando Militar do Sul

Assinatura do protocolo de intenções entre Ministério da Defesa e FIERGS
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COMITÊ DA CONSTRUÇÃO CIVIL CÂMARA DE ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO & CONCILIAÇÃO DO CIERGS

Criado em 2017, o Comitê da Construção Civil desenvolve ações para colaborar 
com o crescimento do setor, um dos maiores consumidores de areia, aço e cimento

Criada em 2011, atua no suporte ao uso dos métodos alternativos de resolução de conflitos nas diversas áreas do Direito, 
estando assim à disposição de toda a sociedade no âmbito nacional e internacional

COTECON CAMERS

AÇÕES 
• Continuidade na parceria de Sindicatos da Construção 

Civil com o Senai na realização de eventos e cursos 
no segmento da Construção Civil, na divulgação 
de conhecimentos e novas tecnologias para o 
desenvolvimento

• Apresentações e discussões com o Sesi buscando 
parcerias focadas na Construção Civil

• Aproximação com os sindicatos empresariais da 
Construção Civil 

• Reunião de debates sobre o cenário econômico, 
perspectivas para 2022, aprendizagem industrial, 
parceira Sinduscons/Senai, planos diretores para 
municípios e projetos da Unidade de Desenvolvimento 
Sindical, entre outros. Foi em 11 de dezembro, em Rio 
Grande, reunindo representantes de Sinduscons do 
Estado 

PRINCIPAIS AÇÕES
TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM MODO INTEGRAL-
MENTE ELETRÔNICO/ Assegurou o andamento dos proce-
dimentos que já estavam em curso durante a pandemia e 
viabilizou o ingresso de novos procedimentos, atendendo às 
necessidades dos seus usuários. A utilização de plataformas 
digitais assegurou a realização das audiências de forma virtual 

ESTRUTURA PARA MODERNIZAR OS PROCESSOS IN-
TERNOS/ Construção de um novo site, disponibilizando 
uma plataforma on-line para trâmite dos procedimentos 
de conciliação, mediação e arbitragem, que proporcionará 
mais comodidade, segurança, agilidade e rastreabilidade 
aos operadores e usuários da Câmara. A interação entre 
árbitros, advogados, partes, peritos e secretaria da Câmara 
ficará mais ágil e assertiva

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ON-LINE
• RS Arbitration Day, realizado no dia 24 de agosto de 2021
• VII PrepSul Regional Sul – Competição de Arbitragem, 

realizada de 14 a 16 de outubro de 2021

GESTÃO 2020/2024 GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Aquiles Dal Molin Júnior 

Vice coordenador:  
Ricardo Dias Michelon 

Presidente:  
Ricardo Borges Ranzolin  

Vice-presidente:  
Jorge Ferreira da Silva 

Conselheiros: Airton Zoch Viñas, Alexandre Dode de 
Almeida, André Meyer da Silva, Boris Paulo Junior, Cesar 
Augusto Carlotto, Eduardo Ernesto Frapiccini, Eduardo 
Henrique Schaeffer, Fabricio do Amaral Iribarrem, George 
Aléssio Duarte Wolkweis, José Zagonel, Leonardo Gehlen, 
Luiz Francisco B. da Costa, Marcio Aurelio de Carvalho Lopes, 
Miriam Felicidade Cischini, Patrícia Manica, Rafael Garcez 
Freire, Rafael Goellner Garcia, Ricardo de Araújo Ramos, 
Ricardo Figueira Bidone, Roberto Luís Potrick, Roberto 
Sukster, Rodrigo Luis Meinertz, Samir Frazzon Samara, 
Sérgio Luiz de Macedo Ussan, Valter Ferreira da Silva, Volnei 
Luiz Sebben

Conselho Superior: Ellen Gracie Northfleet, Luciano Benetti 
Timm e Araken de Assis
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UNIDADE DE ESTUDOS ECONÔMICOS
Área de suporte ao Sistema FIERGS/CIERGS em relação a temas econômicos, é responsável por revelar a situação da indústria gaúcha 

por meio de pesquisas e indicadores econômicos, acompanhamento e análise da conjuntura econômica nacional e internacional 
buscando subsidiar a tomada de decisão de empresários, investidores e agentes públicos

UEE UEE

PESQUISAS
INDICADORES INDUSTRIAIS
Pesquisa quantitativa, realizada mensalmente desde 1991 
em conjunto com a CNI, que tem como objetivo acompanhar 
o desempenho da indústria gaúcha, produzindo índices que 
servem como instrumento para a avaliação da conjuntura do 
setor
• Segmentação no RS: 17 setores industriais e quatro 

subsetores
• Tamanho da amostra: 326 estabelecimentos
• Número de séries geradas: 147
• Número de questionários aplicados (média mensal): 259

SONDAGEM INDUSTRIAL 
A pesquisa tem como objetivo identificar, na visão empresa-
rial, a tendência passada e futura da indústria de transforma-
ção e da construção, permitindo avaliar a conjuntura atual, 
bem como as expectativas dos empresários 
• Segmentação no RS: por porte de empresas (pequenas, 

médias e grandes)
• Empresas respondentes (média mensal): 221
• Empresas contatadas: 487
• Número de séries geradas: 80 séries mensais, 32 séries 

trimestrais e principais problemas
• Número de questionários aplicados (média mensal): 221

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL DO 
RS (ICEI-RS) 
Utilizado para avaliar, na visão do empresário da indústria de 
transformação e da construção, a situação atual e as expecta-
tivas do setor, identifica mudanças de tendência na atividade 
industrial
• Segmentação no RS: por porte de empresas (pequenas, 

médias e grandes)
• Empresas respondentes (média mensal): 221
• Empresas contatadas: 487
• Número de séries geradas: 72
• Número de questionários aplicados (média mensal): 221

SONDAGENS ESPECIAIS
Têm como objetivo avaliar os impactos de políticas ou de 
acontecimentos específicos sobre a indústria, bem como a 
opinião dos empresários sobre essas questões. Desse modo, 
os temas são diversos e variam com a conjuntura e a política 
econômica. As questões das Sondagens Especiais são incluí-
das no questionário da Sondagem Industrial no fechamento 
dos trimestres. A base amostral é a mesma da Sondagem In-
dustrial. Temas pesquisados:
• Insumos e Matérias-primas
• Programas Trabalhistas do Governo
• Crise Hídrica

DEMAIS PUBLICAÇÕES
• Pesquisa de Investimentos na Indústria 2020/2021
• Balanço Econômico 2021 e Perspectivas 2022
• Informe Econômico (semanal, 50 edições)
• Exportações RS (mensal)
• Monitor do INPC (mensal)
• Custo Unitário do Trabalho-ULC (trimestral)

OUTRAS ATIVIDADES
• 29 palestras para sindicatos, entidades empresariais e 

conselhos temáticos: O efeito do preço dos insumos para 
as pequenas e médias indústrias, Custos da indústria 
e inflação, Cenário econômico para as negociações 
coletivas, Escalada de custos, desvalorização cambial e 
perspectivas para a indústria, Cenários e perspectivas 
para a economia brasileira e gaúcha, Mercado de 
insumos para a indústria gaúcha: situação atual e 
perspectivas, Desafios para o Brasil no pós-pandemia: 
cenários e perspectivas econômicas, A Economia 
Mundial e os reflexos para o Brasil

• 7 palestras para as Reuniões de Diretorias do Sistema 
FIERGS: Recuperação econômica, Estados Unidos, Custos 
da indústria e inflação, Conjuntura no primeiro trimestre, 
Risco fiscal e câmbio, Cenário econômico e Carga 
tributária setorial

• 5 palestras nos Encontros Regionais promovidos 
pela Assembleia Legislativa do RS em parceria com o 
Conselho de Articulação Parlamentar (Coap) da FIERGS, 
no âmbito da Frente Parlamentar da Indústria

• 109 análises e estudos de suporte à Presidência: 
Resultados das pesquisas conduzidas pela unidade, 

Exportações (mensalmente),  Emprego (mensalmente), 
Resultados da Produção Industrial (mensalmente), 
Resultados do PIB BR e RS (trimestralmente), Análises 
pré-Copom, Suporte para entrevistas, Competitividade de 
POA, Preço do aço e de seus fundamentos em alta, Gastos 
pessoal e crescimento vegetativo RS, Informações sobre o 
Auxílio Emergencial, Teto dos gastos, Carga tributária dos 
Emirados Árabes Unidos, Teto de gastos do RS

• 11 pareceres, notas e estudos técnicos para sindicatos, 
entidades empresariais, conselhos temáticos e outros 
setores da FIERGS

• 81 entregas de dados, informações e análises para 
sindicatos, entidades empresariais, indústrias, prefeituras, 
público em geral, conselhos temáticos e outros setores 
da FIERGS

• Projeções macroeconômicas para o Sistema de 
Expectativas de Mercado do Relatório Focus do Banco 
Central, Projeções macroeconômicas para a Agência 
Estado, Projeções para a arrecadação do Sesi-RS e 
Senai-RS, Suporte técnico ao Comitê de Investimentos 
da Indusprevi, Suporte técnico para Grupo de Política 
Industrial FIERGS-CIERGS
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UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO SINDICAL

Fortalece o elo da Federação com os sindicatos, potencializando a atuação, a representatividade sindical e o fomento ao associativismo

UNISIND UNISIND

PRINCIPAIS AÇÕES
APOIO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SINDICATOS
• Elaboração de editais, assembleias gerais, atas, dentre 

outros documentos
• Condução dos processos eleitorais
• Atualização de Estatutos Sociais e Regulamentos 

Eleitorais
• Processos de instituição e cobrança de contribuições 
• Organização de assembleias e eventos

APOIO JURÍDICO
• Negociações coletivas, elaboração e registro de 

Convenções coletivas de Trabalho (CCTs) e processos de 
dissídios coletivos (peças e audiências)

• Resposta a consultas, elaboração de estudos e pareceres 
jurídicos

• Monitoramento e repasse de informações sobre novas 
legislações, normativas e alterações legais

PROCESSOS DE REGISTRO SINDICAL
• Atuação em processos junto ao Ministério do Trabalho 

(alteração estatutária, incorporação e fusão de 
sindicatos)

• Realização, passo a passo com o sindicato, dos processos 
de registro sindical

• Envio de materiais orientativos
• Análise e adequação de documentos
• Auxílio na realização de cadastros necessários nos portais 

do governo
• Monitoramento da base sindical (pedidos de extensão 

de base e/ou categoria e de registros de novas entidades 
sindicais)

APOIO INSTITUCIONAL
• Apoio à presidência, principalmente na realização de 

Reuniões do Conselho de Representantes da FIERGS e 
assembleias gerais do CIERGS 

• Negociações coletivas das categorias inorganizadas
• Representação da FIERGS nos processos de dissídios 

coletivos
• Atuação técnica no processo eleitoral do CIERGS e da 

FIERGS
• Atualização da planilha de acompanhamento das 

convenções coletivas, em parceria com o Conselho de 
Relações do Trabalho

DEMAIS PRODUTOS E SERVIÇOS
• Enquadramento Sindical
• Prosind – Programa de Desenvolvimento Sindical
• Sevi – Sistema de Votação Eletrônico para Indústria
• Sindisoft – Software de Gestão Sindical
• Clube “Indústria de Benefícios” – Um clube de benefícios, 

descontos e convênios aos associados dos sindicatos 
industriais

PROJETOS E AÇÕES 
• Webinares (Convênio Associa Indústria- CNI)
• Diálogos Industriais Virtuais (Convênio Associa Indústria)
• Intercâmbios de Lideranças Setoriais - CNI
• Procompi – Programa de apoio à competitividade das 

micro e pequenas indústrias Sebrae/CNI
• Finalização do Projeto Sapatos do Sul – CNI/FIERGS
• Projetos para Sindicatos: Convênio Sebrae RS/FIERGS 

2022

ATIVIDADES REALIZADAS 
EVENTOS E REUNIÕES
• Live: Novo normal – Tema Teletrabalho e LGPD. 

Palestrante: Marcos Melek (Parceria FIERGS, FIESC e FIEP)
• Campanha Associativismo – Indústria Forte
• Divulgação Edital Gaúcho de Inovação – Senai
• Live: Divulgação Emprega Mais Senai
• 1ª Reunião Sindical 2021
• Reunião Extraordinária Citec
• 1ª Reunião Comitê Prosind
• Reunião Apresentação Sindisoft – Software de Gestão 

Sindical
• Assembleia do CIERGS e Reunião do Conselho de 

Representantes da FIERGS
• 2ª Reunião Sindical 2021
• Webinar para Sindicatos:  Atendimento Consultivo
• 2ª Reunião Comitê Prosind
• Webinar para Sindicatos: Negociação Coletiva
• Diálogo Industrial: Marketing Estratégicas Coletivas
• Participação posse Sinduscon Pelotas
• Participação Assembleia Sivergs
• 3ª Reunião Comitê Prosind
• 3ª Reunião Sindical 2021
• Treinamento Sindisoft para Sindicatos
• Diálogo Industrial: Oportunidades de Financiamento
• Diálogo Industrial: LGPD
• Diálogo Industrial: Reforma Trabalhista

• Capacitação Sedec/RS para Sindicatos
• Diálogo Industrial: 10 pilares para uma boa gestão 
• Capacitação LGPD para Sindicatos
• Diálogo Industrial: Modernização de normas 

regulamentadoras aplicadas
• Webinar para Sindicatos: Gestão Sindical
• Apresentação para Sindicatos:  Projeto Encadeamento 

Produtivo – Citec
• Diálogo Industrial: Relações Trabalhistas e sindicais
• 4ª Reunião Comitê Prosind
• Visita Técnica ao Círculo Operário Caxiense
• Live: Reforma Tributária, oportunidades e ameaças 

(parcerias FEIRGS, FIESC e FIEP)
• Evento Outubro Rosa com Sindicatos
• Sindicatos Industriais na Mercopar 2021
• Fórum Executivos CNI
• Diálogo Industrial: Influência Digital
• 12 Edições dos Intercâmbios Setoriais Virtuais junto a CNI
• Participação no 19ª Enasi 
• 2ª Capacitação LGPD para Sindicatos – Mapeamento
• Live: Proteção de Dados nas Indústrias: A LGPD e o papel 

do RH e dos Contadores (parcerias FIERGS, FIESC, FIEP e 
CRCRS)

• Reunião Sinduscon Rio Grande
• Evento Final de Ano: Encontro Sindical 2021
• Homenagem aos Sindicatos filiados à FIERGS pelos 80 

anos de atuação

PARCERIA COM OS CONSELHOS TEMÁTICOS
CONSELHO DE RELAÇÕES DO TRABALHO - CONTRAB
• Live: Medidas Restritivas no RS
• Evento NR1 Impacto Indústria
• Live: Negociação Coletiva
• Live: Redução ICMS RS
• Live: MPs 1045/1046 (Parceria FIESC)
• Live: Medidas trabalhistas enfrentamento Covid

CONSELHO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS, LEGAIS E CÍVEIS 
- CONTEC 
• Live: Obrigação uso do Frete 
• Live: Novos Incentivos de importação no RS

CONSELHO DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR – COAP
• Articulações com os Sindicatos: Defesa de Interesses

CONSELHO DE INFRAESTRUTURA - COINFRA
• Live: Concessão BR 116

CONSELHO DA PEQUENA E MEDIA INDUSTRIA – COPEMI
• Copemi no Interior: 

LGPD: o que muda na prática 
Indústria 4.0 
Trabalho remoto e home office

COMUNICAÇÃO COM OS SINDICATOS
Potencialização da comunicação da FIERGS com os Sindica-
tos e destes com os seus associados, através da comunicação 
digital (assessoria especializada) e elaboração e distribuição 
de conteúdo por meio das ferramentas:
• Via grupo de WhatsApp
• E-mail comunicacaounisind@fiergs.org.br para envio 

de conteúdos pelos sindicatos (para tratamento e 
publicação)

• Página no facebook: FIERGS Sindicatos
• Blog da Unisind https://fiergs.org.br/blog-unisind
• Campanha de incentivo ao pagamento de contribuição 

aos Sindicatos e ao associativismo (em parceria com a 
FIESC e FIEP)

PARA USO DOS SINDICATOS NA FIERGS
• Sala de videoconferência para utilização com/dos 

Sindicatos mediante agendamento
• Sala de estar com estação de trabalho para utilização 

dos Sindicatos: computador, internet, impressora, TV e 
armário

NÚMEROS E AÇÕES
• 2,8 mil atendimentos aos sindicatos, presencialmente, via 

WhatsApp, e-mail, telefone e videoconferências
• Atendimento a 98 Sindicatos

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Gilberto Ribeiro

Vice Coordenador:  
Gerson Albano Haas
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Constituído para formular propostas de política industrial estruturada visando ao desenvolvimento sustentado do País

GRUPO DE POLÍTICA INDUSTRIAL

O Grupo de Política Industrial da FIERGS realizou nove  
reuniões em 2021. Ao longo do ano, revisitou os eixos de 
atuação da Plataforma de Compromissos para um Brasil In-
dustrial e empenhou esforços na formulação de novos eixos 
basilares com foco na industrialização, os quais ficaram defi-
nidos da seguinte forma:

Eixo 1: Educação com foco na formação de futuros profissionais
Eixo 2: Adensamento das cadeias produtivas
Eixo 3: Inovação e nova economia
Eixo 4: Comércio exterior com políticas de promoção e inter-
nacionalização das indústrias
Eixo 5: Competitividade e eficiência do Estado garantindo a 
atratividade de investimentos

Juntamente com a criação de novos eixos foi discutida uma 
Proposta de Reposicionamento da Indústria do RS com base 
em um plano de comunicação com a sociedade 

Na segunda reunião do ano, em 2 de março de 2021, a Unida-
de de Estudos Econômicos (UEE) apresentou a avaliação do 
estudo sobre o Custo Brasil realizado pela Secretaria Especial 
de Produtividade e Competitividade do Governo Federal

Na reunião do dia 25 de maio, foi realizada a apresentação do 
especialista em comunicação estratégica, Marcos Martinelli 

O Grupo de Política Industrial também contou com a apre-
sentação do diretor-presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), Odir An-
tônio Dellagostin, em 4 de junho, que abordou um estudo 
sobre setores prioritários do Rio Grande do Sul

Na reunião do dia 1º de setembro, ocorreu debate e apresen-
tação sobre a Política Industrial do Estado do Rio Grande do 
Sul, pelo coordenador adjunto da Secretaria de Desenvolvi-
mento do RS, Gustavo Rech

Além disso, foram realizadas reuniões e apresentações para 
a Frente Parlamentar da Indústria, com o Transforma RS e a 
Central Única dos Trabalhadores (CUT)

GESTÃO 2020/2024

Coordenador:  
Hernane Cauduro 

Integrantes: Aderbal Fernandes Lima, Carlos Artur Trein, 
José Agnelo Seger, José Luiz Bozzetto, Marcus Coester, 
Mauricio Harger, Walter Lídio Nunes, Walter Rauen e André 
Nunes de Nunes (executivo)

REPRESENTATIVIDADE

JANEIRO
FIERGS E ACIC/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello  
Petry, acolheu o pedido da Associação do Comércio e Indús-
tria de Candelária (ACIC) e, por meio dos Conselhos de Infra-
estrutura e de Articulação Sindical e Empresarial, trabalhou 
junto ao governo do Estado e à Companhia Estadual de Ener-
gia Elétrica (CEEE) para que a subestação de Candelária fosse 
concluída. A iniciativa destravou e deu andamento ao proje-
to, inaugurado em março do ano passado. Esse fato foi desta-
cado pelo novo presidente da ACIC, Clairton Albino Kleinert, 
e pelo seu antecessor, Flávio Karnopp, ao vice-presidente 
regional do CIERGS, Flavio Haas, em suas manifestações du-
rante a posse da diretoria, ocorrida em 4 de janeiro, seguindo 
todos os protocolos de segurança sanitária

CONSULADO DOS EUA/ O cônsul geral dos Estados Unidos 
em Porto Alegre, Shane Christensen, recebeu o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, para uma reunião em 20 de ja-
neiro, mesmo dia da posse de Joe Biden como presidente dos 
EUA. A reunião foi uma das primeiras que o consulado realizou 
de forma presencial em função da Covid-19. O encontro teve 
como objetivo principal alinhar uma agenda de ações conjun-
tas, especialmente voltada para a aproximação de negócios e 
atração de investimentos americanos ao Rio Grande do Sul 

SINDICATOS INDUSTRIAIS/ A importância e os benefícios 
de fazer parte de um sindicato são o foco da campanha 
lançada em janeiro pela FIERGS, FIESC e FIEP, com o slogan  
“Indústria Forte. Sindicato Forte”. No Rio Grande do Sul, os 
sindicatos industriais aderiram à proposta e estão mobilizan-
do as empresas dos setores e regiões que representam 

GOVERNADOR EM EXERCÍCIO/ O presidente da FIERGS,  
Gilberto Porcello Petry, se reuniu em 25 de janeiro, no Palá-

cio Piratini, com o governador em exercício Ernani Polo. Petry 
destacou a atuação e o respeito conquistado pelo deputado, 
que no dia 3 de fevereiro encerra mandato como presidente 
da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

FEDERASUL/ O novo presidente da Federação de Entidades 
Empresariais do RS (Federasul), Anderson Trautman Cardoso, 
realizou, em 26 de janeiro, uma visita de cortesia ao presiden-
te da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. Foi a primeira reunião 
dos dois presidentes desde que Cardoso tomou posse, em 18 
de dezembro, para mandato até 2022

PREVENÇÃO CONTRA H1N1/ O presidente do Sindicato  
Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias, foi re-
cebido pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em 
27 de janeiro. O encontro tratou de reforçar uma parceria de 
anos entre as duas entidades, alinhadas a medidas de pre-
venção e pela aquisição de vacinas da gripe A (H1N1)

Consulado dos EUA

Governador em Exercício
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REPRESENTATIVIDADEREPRESENTATIVIDADE

CRESCE RS/ A FIERGS participou, em 26 de janeiro, no Palá-
cio Piratini, da assinatura do termo de cooperação técnica 
ao programa Cresce RS, criado pela Assembleia Legislativa 
para monitorar projetos considerados estratégicos para o Rio 
Grande do Sul. O termo envolve os Poderes, órgãos de con-
trole, entidades empresariais, sociedade e universidades, e 
foi assinado pelo vice-presidente da FIERGS, Gilberto Ribeiro

FEVEREIRO
PARCERIA COM MINISTÉRIO/ O Ministério da Cidadania e 
a FIERGS formalizaram, em 11 de fevereiro, a parceria para a  
implantação do Programa Progredir, que prevê a inclusão de 
pessoas de baixa renda, inscritas no Cadastro Único do Go-
verno Federal, no mercado de trabalho. A assinatura do pro-
tocolo foi feita pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, 
e pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, na sede 
da entidade

AÇO/ Depois de receber manifestações de empresas e Sindica-
tos sobre a elevação dos preços do aço, que já chega a 100% 
em alguns casos, considerando abril de 2020, o presidente da 

FIERGS, Gilberto Porcello Petry, disse que esse aumento poderá 
atrasar a retomada da economia, já afetada drasticamente pela 
pandemia. Petry salienta que o aço impacta os custos de diversos 
segmentos da indústria no Rio Grande do Sul, desde o parque de 
máquinas agrícolas até bens de capital, autopeças e veículos 

PROJETOS PARA O RS/ O chefe da Casa Civil do Governo do 
Estado, Artur Lemos Júnior, participou da Reunião de Direto-
rias FIERGS/CIERGS, em 9 de fevereiro. Lemos adiantou a dispo-
sição ao diálogo permanente, tanto com os colegas do secre-
tariado como junto aos demais Poderes, além das entidades 

ALTA/ O alto custo e a escassez de matérias-primas afetam 
diferentes setores industriais desde o final de 2020 e perma-
necem como principal problema em 2021 após o aumento 
no preço do aço. Entre as causas apontadas para essa eleva-
ção do custo desta liga metálica amplamente utilizada na in-
dústria está o fato de que a produção siderúrgica do Brasil 
sofreu uma expressiva contração por causa do período de 
isolamento social para conter o avanço da pandemia. “Essas 
medidas de isolamento, combinadas com a elevada incerteza 
quanto à extensão da crise que se iniciava, provocaram uma 
forte queda na atividade econômica e como consequência 
uma menor demanda de matérias-primas por parte das em-
presas”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry 

PROTOCOLOS/ As indústrias deverão seguir, a partir de 27 de 
fevereiro, os protocolos da bandeira preta até, pelo menos, o 
dia 7 de março, conforme o mapa do Distanciamento Con-
trolado, visando à prevenção e o enfrentamento à pandemia 
da Covid-19. Desta forma, durante a bandeira preta as indús-
trias devem respeitar critérios específicos de funcionamento, 
com teto de operação de percentual máximo permitido de  

trabalhadores presentes em 75%, no mesmo turno, ao mes-
mo tempo, respeitando o teto de ocupação do espaço físico. 
A FIERGS compreende a gravidade do momento que o Estado 
atravessa, e salienta que não se trata da questão saúde versus 
economia, mas de ambas terem o mesmo olhar que passa pelo 
comprometimento de todos para chegar a um denominador 
comum, ou seja, a sobrevivência das pessoas e empresas

MARÇO
BANDEIRA PRETA/ Três Federações – FIERGS, Federasul e  
Fecomércio –,  juntamente com o Sebrae, formalizaram, em do-
cumento entregue ao governador Eduardo Leite, em 4 de mar-
ço, pedido de “aperfeiçoamento” das restrições impostas pela 
bandeira preta ao comércio varejista e atacadista não essencial. 
As entidades querem o atendimento presencial restrito e o dri-
ve-thru, seguindo os mesmos protocolos do comércio varejista 
e atacadista de itens considerados essenciais, como monitora-
mento de temperatura e testagem dos trabalhadores, além da 
lotação de uma pessoa, com máscara, para 8m² de área útil, que 
já é exigido. O texto destaca a preocupação diante do agrava-
mento da disseminação da Covid-19 no Estado, mas questiona a 
eficiência do fechamento integral das atividades comerciais

RESTRIÇÕES/ Com a manutenção da Bandeira Preta para todo 
o Rio Grande do Sul, restringindo as atividades produtivas no 
Estado, a FIERGS reitera que, durante esse período, as indús-
trias devem respeitar critérios específicos de funcionamento. 
O percentual máximo de operação permitido com trabalhado-
res presentes é de 75%, no mesmo turno, ao mesmo tempo, 
respeitando o teto de ocupação do espaço físico. A entidade 
reforça, também, a necessidade de que o comércio possa atuar  

com pelo menos 25% da sua capacidade, sem fechar total-
mente as portas, honrando compromissos e preservando seus 
trabalhadores, através dos protocolos já praticados 

IMPOSTOS/ A Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul está pleiteando a prorrogação dos vencimen-
tos de impostos municipais, estaduais e federais referentes ao 
mês de março para todos os setores da economia. Segundo 
o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, as maiores 
restrições das atividades produtivas da indústria e do comér-
cio justificam essa medida. “Por coerência, o recolhimento de  
tributos não pode ser mantido normal para um período de con-
tração das atividades econômicas. Não se trata de questionar as 
medidas, mas de ajustar os encargos tributários a uma situação 
anormal como a que estamos submetidos”, disse Petry

COGESTÃO/ O retorno ao sistema de cogestão que deve 
ser anunciado pelo Governo do Estado a partir do dia 22 de 
março, viabilizando a reabertura do comércio por decisão 
das prefeituras municipais, é visto como “salutar” para a eco-
nomia gaúcha, de acordo com a FIERGS. “Com o comércio  
funcionando, as encomendas voltam, trazendo junto a indús-
tria, que atualmente já nota uma redução nos pedidos em 
alguns setores”, diz o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, destacando ainda que os protocolos de segurança sa-
nitária adotados ao longo dos últimos meses serão rigorosa-
mente mantidos pela indústria e o comércio

INDÚSTRIAS DO SUL/ Os presidentes das Federações das 
Indústrias do Sul, Gilberto Porcello Petry, da FIERGS; Mario  
Cezar de Aguiar, da FIESC; e Carlos Valter Martins Pedro, da 

Cresce RS

Projetos para o RS

Indústrias do Sul
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FIEP, reuniram-se, em 24 de março, para definir ações conjun-
tas em prol dos estados do Sul. No encontro, as entidades de-
finiram a criação de um movimento, que possivelmente vai 
se chamar Sul Pujante, para defender a importância da região 
e sua indústria para o país. Infraestrutura, tarifa e suprimento 
de gás natural e as principais ações de Sesi e do Senai em 
educação, saúde e inovação também estiveram na pauta de 
discussão 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA/ A FIERGS ingressou com requeri-
mento judicial junto a ação civil pública onde foi proferida 
decisão liminar que suspendeu o modelo de cogestão muni-
cipal nas deliberações de medidas locais para os protocolos 
da pandemia da Covid-19. O presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, disse que a iniciativa da entidade visa restaurar 
o devido equilíbrio entre as atividades econômicas e a saúde 
pública, já que as empresas seguem os protocolos  necessá-
rios e os municípios devem fazer ajustes às suas realidades 

INTERNACIONALIZAÇÃO/ O webinar Internacionalização 
para Micro e Pequenas Empresas de Alimentos & Bebidas e 
Metalmecânico, em 11 de março, mostrou como organizar 
a capacidade produtiva para atender o mercado e estimular 
a internacionalização. Os casos apresentados foram de duas 
empresas que inciaram seus processos de vendas externas 
com apoio da FIERGS e do Sebrae-RS. O diretor da Incocil, que 
desenvolve e fabrica cilindros hidráulicos, Marcus Jung; e o 
diretor administrativo e de Comex da Vinícola Arbugeri, Gus-
tavo Arbugeri, contaram como deram os primeiros passos no 
comércio exterior

ESTADO DA GEORGIA/ Processos de exportação e de cap-
tação de investidores com o estado da Georgia (EUA) foram 
alguns dos temas tratados no webinar “O seu negócio na 
Georgia, Estados Unidos”, realizado pelas Federações das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 
Catarina, em 31 de março. Atualmente, cerca de 40 empresas 
brasileiras atuam na Georgia, gerando 10 mil postos de traba-
lho, sendo 1,4 mil deles vinculados a companhias da Região 
Sul do Brasil, país que, em 2019, alcançou um fluxo comercial 
de US$ 2,4 bilhões com o estado americano. O evento contou 
com 290 participantes 

ABRIL
CIPEL/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, rea-
lizou uma palestra on-line para os associados do Centro das 
Indústrias de Pelotas (Cipel), em 8 de abril.  O presidente da 
FIERGS lembrou que, no mês passado, completou-se um ano 
de pandemia, com a economia brasileira e gaúcha prejudica-
da pelo “efeito sanfona”, de constante abre e fecha imposto a 
diferentes setores por conta das medidas de isolamento

MARCAS/ A Federação das Indústrias do Estado do Rio Gran-
de do Sul (FIERGS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-RS) conquistaram o primeiro lugar na 23ª 
edição do Prêmio Marcas de Quem Decide, promovido pelo 
Jornal do Comércio  e Qualidata, e divulgado em 15 de abril 
em cerimônia on-line. A FIERGS foi a Entidade Empresarial 
Mais Lembrada, com 17,9% das indicações, e a Preferida, com 
18,3%. Já em Ensino Técnico, o Senai-RS obteve 28,6% e 26%, 
respectivamente, das respostas. O Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RS) também foi lembrado como Ensino Técnico, ficando 
em quinto lugar com 4,2%

AEROPORTO/ A FIERGS manifestou em 14 de abril sua séria 
preocupação com mais um atraso nas obras de ampliação do 
Aeroporto Internacional de Porto Alegre, pois adia a possibili-
dade de aviões cargueiros de maior porte utilizarem a Capital 
gaúcha como apoio ao comércio doméstico e para os negó-
cios com o exterior das empresas estabelecidas no Estado. “Isto 
prejudica toda a economia, especialmente o setor industrial, 
que precisa de insumos e ao mesmo tempo de transporte de 
grandes volumes de carga para outros Estados e para diversos 
países”, disse o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry 

FORMAÇÃO DE LIDERANÇA/ A aula inaugural do Ciclo On-
line de Formação de Liderança, promovido pelo Conselho de 

Futuras Lideranças (Conlider), ocorreu em 14 de abril, com 
a participação do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello  
Petry, e da presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Espírito Santo (FINDES), Cristhine Samorini. Petry desta-
cou em sua manifestação a importância que dá ao Conlider, 
cujo objetivo é o de estimular a expressão, o desenvolvimen-
to e a formação de futuros líderes empresariais. Já Cristhine 
foi a primeira mulher eleita para a presidência da FINDES

VACINAÇÃO/ Com o objetivo de acelerar o processo de va-
cinação da Covid-19, o presidente da Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry,  
coloca a estrutura física e equipes de profissionais do Serviço 
Social da Indústria (Sesi-RS) à disposição para colaborar com 
a vacinação da Covid-19. “Sabemos que a operação final da 
imunização é de responsabilidade dos municípios, mas esta-
mos dispostos a contribuir para que o Estado seja beneficia-
do como um todo”, afirma

MAIO
TETO PARA IMPOSTOS/ O secretário de Produtividade, Em-
prego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos 
Alexandre da Costa, trouxe para debate com a FIERGS, em 
reunião em 6 de maio na entidade, a ideia de criar um “teto 
para os impostos no Brasil”. Citou a trajetória de participação 
crescente da carga tributária do País sobre o PIB, e questio-
nou: “Se existe um Teto de Gastos, por que não criar um Teto 
para os Impostos?” 

AGENDA LEGISLATIVA/ Dividida em sete áreas temáticas, a 
Agenda Legislativa da FIERGS 2021 foi lançada oficialmente 
em 3 de maio, em evento que contou com a presença do pre-
sidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande  
do Sul, Gilberto Porcello Petry, do presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Gabriel Souza, e do coordenador do 
Conselho de Articulação Parlamentar (Coap) da FIERGS,  
Cláudio Bier

PAINEL RBS/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello  
Petry, participou, em 13 de maio, da terceira edição virtual 
do Painel RBS Notícias, discutindo os desafios da indústria 
para 2021 e como o setor procura alternativas para se adap-
tar ao mercado e crescer na pandemia, apesar de problemas 
como a falta de insumos. Gilberto Petry afirmou que os efei-
tos da crise no setor foram amenizados durante a pandemia 
em razão da continuidade das atividades, mesmo que não 
em sua totalidade, obedecendo rigorosamente os protoco-
los de segurança 

IMPULSIONANDO A INDÚSTRIA O diretor da FIERGS e Chief 
Transformation Office (CTO) da Randon, Daniel M. Ely; e a  
gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional 
(DHO) da Fruki, Ana Luísa Hermann, realizaram, em 10 de 
maio, o primeiro painel do Impulsionando a Indústria Gaúcha  
- Descubra como competir nos novos tempos. O evento on-
-line foi realizado pela FIERGS, por meio do Conselho de Pe-
quena e Média Indústria (Copemi) e Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL-RS. “O evento reunirá ideias para este novo tempo que vi-
vemos, os problemas ainda são muitos, mas o industrial tem 
o DNA da tenacidade, da perseverança e da fé, e a FIERGS está 
junto para impulsionar as indústrias e os industriais”, afirmou 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em vídeo gra-
vado para a abertura 

ROAD SHOW/ O projeto on-line de interiorização Road Show 
Internacional, uma iniciativa da FIERGS, juntamente com 
Apex, Sebrae e governo do Estado e parcerias locais, tem en-
tre os seus objetivos promover a internacionalização das em-
presas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul com foco 
nas exportações e descentralizar as informações de comércio 
exterior. O primeiro encontro, em 12 de maio, foi direcionado 
à Região Sul, e estão previstos outros ao longo do ano na Serra  
e regiões Central e Noroeste

Cipel

Marcas de Quem Decide

Teto para impostos

Agenda Legislativa
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FRENTE É LANÇADA/ A Frente Parlamentar da Indústria Gaú-
cha, proposição do deputado Dalciso Oliveira, foi lançada em 18 
de maio, em cerimônia em formato híbrido na Assembleia Legis-
lativa, para discutir e propor pautas voltadas ao desenvolvimen-
to e a competitividade do setor. A Frente surge a partir da Plata-
forma de Compromissos para um Brasil Industrial, documento 
com propostas elaboradas pelo Grupo de Política Industrial da 
Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul

CAZAQUISTÃO/ O embaixador do Cazaquistão no Brasil,  
Bulat Nussupov, revelou em 19 de maio, em visita na FIERGS, 
ao presidente Gilberto Porcello Petry, as prioridades e o dese-
jo do fortalecimento da cooperação entre os dois países, com 
contribuição importante do Rio Grande do Sul. Em relação ao 
Estado, Nussupov ressaltou que as oportunidades se concen-
tram especialmente área de comércio, mineração e agricul-
tura. Ele também propôs que empresas gaúchas integrem o 
Conselho Empresarial Cazaquistão-Brasil, recentemente criado

IRMÃO DA SANTA CASA/ O industrial e presidente da FIERGS  
Gilberto Porcello Petry tomou posse, em 20 de maio, como 
irmão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Por-
to Alegre, em cerimônia realizada no Teatro Lourenço Darcy 
Castellan. Petry assinou o livro de registros e recebeu do 
provedor Alfredo Englert o certificado da Irmandade da 
Santa Casa. É função do irmão da Santa Casa dar apoio e  
auxiliar a instituição com o conhecimento em sua área, além 
de participar da assembleia anual 

RELATÓRIO MPRS/ Em encontro com o presidente da  
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, na sede da entidade em 17 de 
maio, o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, entre-
gou uma edição do Relatório Anual MPRS 2020 com a pres-
tação de contas referente às atividades desenvolvidas pelo 
Ministério Público do Rio Grande do Sul em 2020

IMPULSIONANDO A INDÚSTRIA/ Um debate com o tema 
Novidades para uma indústria mais competitiva marcou o 
terceiro dia do Impulsionando a Indústria Gaúcha - Descubra 
como competir nos novos tempos, em 20 de maio, por meio 
de transmissão pelo canal da FIERGS no You Tube. O painel 
teve a participação do gerente de políticas fiscais da CNI,  
Mário Sérgio Telles; do diretor regional do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), Carlos Trein; e da ad-
vogada Alessandra Lucchese

JUNHO
REUNIÃO NA FIERN/ O presidente da Federação das Indús-
trias e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS/
CIERGS), Gilberto Porcello Petry, participou da reunião de Di-
retoria da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Norte (FIERN), realizada de forma remota. Petry, que tam-
bém preside o Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais da  
Confederação Nacional da Indústria (CNI), abordou a necessida-
de de uma Reforma Tributária ampla, além de compartilhar os 
desafios enfrentados pela indústria gaúcha durante a pandemia

INFRAESTRUTURA/ O secretário de Desenvolvimento da In-
fraestrutura do Ministério da Economia, Gustavo Ene, recebe 
da FIERGS sugestões de propostas de projetos para a área 
da infraestrutura no País. Ele se reuniu com o presidente da  
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, e outros líderes industriais, na 
sede da entidade. Ficou encaminhada, segundo o secretário, a 
realização de um encontro em Brasília, com parte da diretoria 
da FIERGS, para a discussão de temas relevantes, principalmen-
te voltados a rodovias e ferrovias, além de geração de energia

HEITOR JOSÉ MÜLLER/ O ex-presidente da Federação e do 
Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Heitor 
José Müller, faleceu em 8 de junho, aos 81 anos. Natural de 
Tupandi, Müller estava internado há uma semana no Hospital 
Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com problemas respira-
tórios, cardíacos e renais, não relacionados à Covid

VISITA A HOSPITAL/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello  
Petry, esteve, em 11 de junho, no Hospital Humaniza do Centro 
Clínico Gaúcho (CCG), em Porto Alegre. Petry visitou as insta-
lações acompanhado do presidente do CCG Francisco Santa 
Helena, médico; e do deputado federal Pedro Westphalen. 
O Centro Clínico Gaúcho foi adquirido pelo Grupo NotreDa-
me Intermédica por R$ 1,06 bilhão, negócio que incorpora o  
Hospital Humaniza, em Porto Alegre, a rede de 20 centros clí-
nicos, 13 unidades laboratoriais de análises clínicas e serviços 
aos 175 mil beneficiários, incluídos telemedicina 24 horas, me-
dicina preventiva e programa de assistência domiciliar

BANCOS SOCIAIS/ Um projeto da vereadora Lourdes Spren-
ger concede à Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, vincula-
da ao Conselho de Cidadania da FIERGS, a Comenda Porto do 
Sol da Câmara de Vereadores. Em sua alegação, a vereadora, 
que em 8 de junho fez uma visita ao presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, informando sobre a sua proposição, 
destaca o trabalho inovador da Fundação, que “objetiva a in-
serção das entidades de classe, empresas, empresários e so-
ciedade civil na área de responsabilidade social”

VACINAÇÃO DE INDUSTRIÁRIOS/ A Federação das Indústrias  
do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, em reunião das  
diretorias, orientar os Sindicatos industriais que reivindiquem 
junto às prefeituras municipais maior velocidade da vacina-
ção dos grupos prioritários, onde estão incluídos os traba-
lhadores da indústria. Isto é possível como decorrência da 
edição da Nota Técnica do Ministério da Saúde, expedida dia 
28 de maio

DATA CENTER/ O diretor de operações da Quântico Data 
Center, Gustavo Dal Molin, apresentou ao presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em 24 de junho, o empre-
endimento a ser inaugurado no próximo ano, em Canoas.  

Frente Parlamentar da Indústria Gaúcha

Cazaquistão Relatório MPRS Heitor José Müller

Bancos Sociais
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A empresa, 100% gaúcha e com 25 mil metros quadrados de 
área construída será, de acordo com Dal Molin, o maior data 
center do Sul do Brasil, com espaço, infraestrutura de TI e  
capacidade para 2.500 racks. O parque da Quântico permite o 
serviço de Colocation para empresas de todos os ramos, com 
a infraestrutura de data center certificada

BRDE/ A Reunião das Diretorias da FIERGS e do CIERGS, em 
22 de junho, contou com participação da diretora-presidente 
do BRDE, Leany Lemos. Acompanhada do diretor de planeja-
mento, Otomar Vivian, em sua apresentação Leany informou 
que, até maio de 2021, a instituição contratou mais de R$ 730 
milhões, em 1.223 operações, especialmente para os setores 
de Comércio e Serviços (42,7%) e Indústria (29,16%) 

AGRONEGÓCIO E INDÚSTRIA/ O presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, comentou as comparações entre os 
setores do agronegócio e da indústria, atribuídas ao minis-
tro Paulo Guedes no lançamento do plano Safra 2021, em 28 
de junho, em Brasília. Na ocasião, o ministro destacou que o 
agronegócio “passou” a indústria de transformação e que “o 
país manteve os sinais vitais graças ao campo”, referindo-se 
às repercussões econômicas da pandemia. “Se há desindus-
trialização, como diz o ministro, precisamos reverter esse 
processo com urgência, pois não existe país desenvolvido no 
mundo que não tenha uma indústria forte”, disse Petry

JULHO
FIEC/ O presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, recebeu Gilberto Porcello Pe-
try, presidente da FIERGS, durante visita e almoço de cortesia 
na Casa da Indústria cearense, em 1º de julho. “Ficamos muito 
felizes em contar com a presença do presidente Petry na FIEC. 
É fundamental para o desenvolvimento de nossas Indús-
trias e Federações essa troca de experiências e informações.  

Apresentamos o trabalho desenvolvido aqui, além de opor-
tunidades como as do Observatório da Indústria e do Hidro-
gênio Verde”, destacou Cavalcante

EMBAIXADOR PORTUGUÊS/ O embaixador de Portugal no 
Brasil, Luís Faro Ramos, e o presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, destacaram, em 8 de julho, a necessidade de 
se intensificarem as relações comerciais do país com a indús-
tria do Rio Grande do Sul. Ramos foi recebido por Petry, na 
sede da FIERGS, quando trataram de inciativas para ajudar a 
incrementar o comércio e os investimentos entre portugue-
ses e gaúchos 

GRUPO DE TRABALHO/ O governo do Estado lançou, em 6 de 
julho, o Grupo de Trabalho (GT) Competitividade e Inovação. A 
iniciativa é uma parceria com a FIERGS, por meio do Conselho 
de Inovação e Tecnologia (Citec), o Transforma RS e o Sebrae-
-RS, e debate políticas públicas de estímulo à competitivida-
de e à inovação no ambiente produtivo do Estado. Realizado 
no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), na capital, 
o evento teve a presença do governador Eduardo Leite, do  

presidente da FIERGS, Gilberto Petry, do empresário e repre-
sentante do Transforma RS, Daniel Randon; do superintenden-
te do Sebrae-RS, André de Godoy, e de secretários de Estado, 
entre outros

RECEPÇÃO A BOLSONARO/ O presidente da FIERGS, Gilberto  
Porcello Petry, recepcionou, em 10 de julho, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, na sede da entidade. Bolsonaro 
veio a Porto Alegre para participar de um passeio de moto 
com seguidores, evento que tem realizado em cidades brasi-
leiras - como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Chapecó. A 
motociata teve início no estacionamento da FIERGS e percor-
reu mais de 70 quilômetros na capital e região metropolitana

MEDALHA AOS BANCOS SOCIAIS / A Fundação Gaúcha dos 
Bancos Sociais da FIERGS foi contemplada, em 12 de julho, 
com a Medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislati-
va. O presidente da FIERGS e do Conselho de Curadores da 
Fundação, Gilberto Porcello Petry, recebeu a homenagem, 
realizada em cerimônia híbrida, com parte presencial e parte 
on-line. Petry destacou a origem da Fundação, criada de ma-

neira inédita no País em 6 de dezembro de 2003, a partir da 
experiência de três anos do Banco de Alimentos

AÇÕES COM ACISA/ O presidente da FIERGS, Gilberto  
Porcello Petry, recebeu, em 14 de julho,  o presidente da As-
sociação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio de 
Passo Fundo (Acisa), Cassio Roberto Gonçalves. O objetivo da 
visita foi o de aproximar as duas entidades para um papel mais 
ativo da Acisa junto às indústrias do município. Com apoio da 
FIERGS, a Associação poderá levantar necessidades e tentar 
trazer soluções para as empresas como treinamento, network, 
informação em tecnologia e inovação, auxiliando especial-
mente as pequenas e médias. Gonçalves esteve acompanhado 
do presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento da 
Produção (Corede Produção), Evandro Silva

REFORMA TRIBUTÁRIA/ A Federação das Indústrias do Estado  
do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Confederação Na-
cional da Indústria, reforça apoio a uma reforma tributária 
ampla, que envolva tributos federais, estaduais e munici-
pais, e reitera a posição de que ela é mais do que urgente.  

BRDE FIEC Grupo de Trabalho

Medalha aos Bancos Sociais

Recepção a Bolsonaro

Embaixador português
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A Reforma Tributária não precisa estar condicionada a qual-
quer outra, e torna-se ainda mais importante em um momen-
to em que o país deve acelerar o crescimento para amenizar 
os efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19, 
reforçou a FIERGS, em nota divulgada em 23 de julho

PROJETOS DO EXÉRCITO/ As principais ações e projetos 
em andamento do Exército no Estado e a importância para 
a sociedade foram apresentadas pelo comandante militar do 
Sul, general de Exército Valério Stumpf Trindade, na sede do 
Comando Militar do Sul, em Porto Alegre, em 22 de julho. O 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, acompanhou a 
palestra, que destacou a ação do Exército na duplicação das 
estradas no Estado. Junto com Petry estiveram o vice-presi-
dente da FIERGS e coordenador do Comitê da Indústria de De-
fesa e Segurança (Comdefesa) da entidade, Gilberto Ribeiro;  
e o diretor do CIERGS, José Luiz Bozzetto 

CENTRO DE EVENTOS/ Com 55% das indicações, o Centro 
de Evento FIERGS foi o mais lembrado na 31ª edição do Top 
of Mind 2021, pesquisa da Revista Amanhã. A relação dos 
ganhadores foi anunciada em 27 de julho, em transmissão 
on-line, e o resultado é dois pontos percentuais acima de 
2020, quando o Centro de Eventos FIERGS também terminou 
em primeiro lugar em sua categoria. No Top of Mind Porto 
Alegre, o Centro de Eventos FIERGS também terminou em  
primeiro lugar, com 36,5% das indicações 

ROAD SHOW/ As principais oportunidades e ferramentas 
de negócios em comércio exterior envolvendo empresas da 
região da Serra foram debatidas em 27 de julho, durante o 
Road Show Rio Grande do Sul, realizado de forma on-line. 

O objetivo foi o de descentralizar as informações e apoiar a 
internacionalização por meio da apresentação dos principais 
projetos oferecidos pela FIERGS – realizadora do evento com 
apoio da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de 
Caxias do Sul – e seus parceiros Sebrae-RS, Apex Brasil e go-
verno do Estado

AGOSTO
ATESTADOS POR COVID/ O presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, disse, em 2 de agosto, que a entidade vem re-
cebendo informações de diversas empresas gaúchas preocu-
padas com o alto número de atestados médicos de 14 dias 
decorrentes de sintomas da Covid-19 de funcionários. “O vo-
lume de afastamentos do trabalho, especialmente nas linhas 
de fabricação, começa a desorganizar a produção industrial, 
tornando-se um novo problema decorrente da pandemia”, 
afirma Petry. 

CARGA TRIBUTÁRIA/ A Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul é contrária à aprovação pelo plenário 
da Câmara dos Deputados do PL 2337/2021, que trata de 
alterações no Imposto de Renda, pois entende que o tex-
to divulgado em 3 de agosto ainda apresenta problemas e 
precisa ser melhor avaliado e aperfeiçoado. A FIERGS acre-
dita ser necessária uma redução significativa da alíquota do 
IRPJ/CSLL incidente sobre o lucro e, mesmo que a proposta 
acerte em alguns pontos, é inaceitável o aumento da tribu-
tação total sobre os investimentos produtivos de 34% para 
41,2%. A posição da entidade foi divulgada em nota no dia 
6 de agosto

PAINEL CNN/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Pe-
try, participou, em 11 de agosto, do programa Painel CNN, na 
CNN Brasil. Petry, juntamente com o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Paulo Skaff; e 
de Minas Gerais (FIEMG), Flávio Roscoe, debateu o projeto do 
Imposto de Renda que tramita no Congresso Nacional. Os 
três presidentes criticaram a atual proposta 

EMPREEENDEDORISMO E INOVAÇÃO/ Em visita ao presiden-
te da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em 11 de agosto, o depu-
tado Ruy Irigaray apresentou o Projeto de Lei nº 355/2019, que 
institui no Ensino Médio da rede pública e privada do Rio Gran-
de do Sul o conteúdo sobre Empreendedorismo e Inovação

INDÚSTRIA DO SUL/ O fortalecimento da indústria do Sul 
do país foi um dos temas debatidos no encontro que reuniu 
os presidentes das Federações das Indústrias do Rio Gran-
de do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry; de Santa Catari-
na (FIESC), Mario Cezar de Aguiar; e do Paraná (FIEP), Carlos  
Valter Martins Pedro, com o presidente da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade. A reu-
nião ocorreu em 19 de agosto, na FIESC, em Florianópolis

IMIGRAÇÃO ALEMÃ/ Para apresentar as ações previstas e 
em andamento para o Bicentenário da Imigração Alemã no 
Brasil, a ser celebrado em 2024, o presidente do Instituto 
São Leopoldo, André Rotta; e o representante da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de 
São Leopoldo, Mário Rosito, se reuniram com o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em 24 de agosto

MATÉRIA-PRIMA/ A indústria gaúcha continua a sentir o im-
pacto negativo provocado pela escassez e o preço elevado 
da matéria-prima. “Temos falta ou alto custo dos insumos 
em quase todos os setores da indústria, o que torna o ce-
nário preocupante”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto  
Porcello Petry. Segundo Petry, a indústria convive com indefi-
nições que se agravaram durante a pandemia, provocadas em 
parte por reajustes nos preços que superaram os 100%, po-
dendo alcançar até os 300% em algumas situações. “Quanto 

mais complexo for o setor e com maiores etapas de produção,  
maior é o risco de ser afetado por essa crise nas cadeias de 
suprimentos”, reforça

DEMANDA POR ENERGIA/ O agravamento da crise hídrica 
brasileira, com a escassez de chuvas, deverá se estender para 
além de 2021 e provocará impacto em todos os setores da 
economia, com reajuste no custo da energia. “Algumas inicia-
tivas do governo federal para reduzir a demanda e aumentar 
a disponibilidade de energia em consequência da falta de 
água nos reservatórios foram tomadas, como a contratação 
de energia nova de térmicas e o aumento da importação”, diz 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. Em relação 
ao RS, o presidente da FIERGS afirma ser fundamental um es-
forço por parte do setor público para destravar os projetos de 
empreendimentos do setor de energia

Projetos do Exército

Painel CNN

Indústria do Sul

Imigração Alemã
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CAZAQUISTÃO/ O reforço da cooperação do Cazaquis-
tão com o Brasil foi assunto da reunião do presidente  
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry com o embaixador Bulat 
Nussupov, em Brasília. Com mais de 19 milhões de habitan-
tes e um PIB de US$ 187 bilhões, o país teve o enxofre como 
principal produto exportado ao Brasil em 2020, com 70% do 
total. Em contrapartida, o Brasil vendeu máquinas não elétri-
cas, ferramentas e aparelhos mecânicos e suas partes, com 
21% da pauta. Já o Rio Grande do Sul exportou especialmen-
te máquinas e equipamentos (bens de capital), com mais 
de 63% do total, e comprou ferro fundido, ferro e aço (70%). 
Foram US$ 2,5 milhões exportados pelos gaúchos para o  
Cazaquistão e US$ 315 mil importados

SETEMBRO
VIETNÃ/ Em sua primeira visita ao Estado, a embaixadora 
do Vietnã, Pham Thi Kim Hoa, se reuniu com o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em 1º de setembro, na sede 
da entidade. O país asiático tem interesse em aprofundar as 
relações bilaterais junto à indústria e ao agronegócio no Rio 
Grande do Sul, e solicitou apoio para tratar com setores pro-
missores para negócios bilaterais. O encontro foi acompanha-
do pelo vice-presidente da FIERGS e presidente do Sindicato  
das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS 
(Simers), Claudio Bier

MINISTRA DA AGRICULTURA/ A ministra da Agricultura,  
Tereza Cristina, foi recebida pelo governador Eduardo Leite e 
por líderes empresariais gaúchos, entre eles o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em 10 de setembro, na Casa 
da Farsul, na Expointer

ENCARREGADO DE NEGÓCIOS/ O presidente da FIERGS,  
Gilberto Porcello Petry, participou, ao lado de outros empresá-
rios do Rio Grande do Sul, de um jantar com o encarregado de 
negócios interino dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Koneff,  
na sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Far-
sul). Foi em 9 de setembro, como parte da programação dos 
EUA na 44ª Expointer.

CÔNSUL DA ÍNDIA/ A corrente de comércio entre a Índia e o 
Rio Grande do Sul superou os US$ 222 milhões de janeiro a 
julho, valor 127,6% superior ao registrado no mesmo período 
de 2020. Para continuar a promover essa recuperação nas re-
lações comerciais, o cônsul geral do país em São Paulo, Amit 
Kumar Mishra, se encontrou com o presidente da FIERGS,  
Gilberto Porcello Petry, na sede da entidade, em 8 de setembro 

RESÍDUOS SÓLIDOS/ O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-RS), por meio do Instituto Senai de Tecno-
logia em Couro e Meio Ambiente/Centro Nacional de Tecno-
logias Limpas, fará a revisão do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de todas as unidades da Corsan. O contrato 
foi assinado, em 9 de setembro, pelo presidente da Corsan, 
Roberto Barbuti e pelo presidente da FIERGS e do Conselho 
Regional do Senai-RS, Gilberto Porcello Petry. A solenidade 
contou ainda com a presença do secretário-chefe da Casa Ci-
vil, Artur Lemos

BOLSONARO NA EXPOINTER/ A 44ª Expointer, que em 11 
de setembro recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro, 
terminou no dia seguinte, no Parque Assis Brasil, em Esteio, 
com o setor de Máquinas e Implementos Agrícolas apresen-
tando o melhor resultado da feira, com o volume de negócios 
chegando a R$ 1,42 bilhão. Bolsonaro participou de almoço 
com políticos e empresários gaúchos, entre eles o presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, na Casa da Farsul, quando 

recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, maior distinção 
dada pela Assembleia Legislativa 

CASA SIMERS/ A Casa do Sindicato das Indústrias de Má-
quinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul  
(Simers) na 44ª Expointer foi o local de encontro, em 10 de 
setembro, do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Pe-
try, com o presidente do Simers, Cláudio Bier. O volume de  
negócios apresentado pelo setor de Máquinas e implemen-
tos agrícolas na feira (R$ 1,42 bilhão) foi destacado por Bier, 
que também ocupa a vice-presidência da FIERGS. O presi-
dente do Simers aproveitou a ocasião para entregar a Petry 
um presente encaminhado pela embaixadora da República 
Socialista do Vietnã no Brasil, Pham Thi Kim Hoa. A diploma-
ta participou da abertura da Expointer

HOMENAGEM A EX-PRESIDENTE/ A FIERGS prestou, em 15 
de setembro, uma homenagem póstuma ao ex-presidente 
Heitor José Müller, no Sesi Montenegro. A Escola Sesi de Ensino  
Médio de Montenegro recebeu o nome do industrial. Com a 

presença do presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry,  
a solenidade, com o descerramento da placa, foi restrita a 
convidados, devido aos protocolos sanitários em decorrência 
da pandemia

APEX/ Para reafirmar o compromisso da Apex Brasil e o in-
teresse de manter a cooperação com a FIERGS, o diretor de 
Gestão da agência, Roberto Escoto; e o gerente regional, Jacy 
Braga, estiveram reunidos com o presidente Gilberto Porcello 
Petry, em 16 de setembro. A Federação das Indústrias do  
Estado do Rio Grande do Sul mantém em sua sede um escri-
tório da Apex para atender os três Estados do Sul

EMBAIXADOR DO URUGUAI/ O embaixador do Uruguai no 
Brasil, Guillermo Valles Galmés, esteve, em 22 de setembro, 
com industriais gaúchos. Acompanhado da cônsul-geral do 
Uruguai no Rio Grande do Sul, Liliana Buonomo, Galmés foi 
recebido pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
e depois participou da reunião do Conselho de Infraestrutura 
(Coinfra) da entidade, quando tratou do projeto da Hidrovia 
Laguna Merín
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RS TER/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, se 
reuniu com o secretário de Trabalho, Emprego e Renda do 
Estado, Ronaldo Nogueira, em 21 de setembro. Nogueira es-
teve na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande  
do Sul para apresentar o RS TER (Trabalho, Emprego e Ren-
da), programa que pretende beneficiar empreendedores 
da agricultura familiar e pequenos produtores rurais, dos 
negócios informais, microempreendedores individuais e 
microempresas que tenham faturamento máximo de R$ 4,8 
milhões ao ano 

80 ANOS SIVERGS/ O presidente do Sindicato das Indústrias 
do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul (Sivergs), Silvio 
Colombo, e a conselheira fiscal Dóris Spohr, entregaram ao 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em 30 de se-

tembro, um quadro com a reprografia da Carta Sindical de 
1941, como recordação pelos 80 anos do Sindicato, comemo-
rados em setembro. Passadas oito décadas, o Sivergs reúne 
mais de 2.565 indústrias do vestuário e acessórios, distribuí-
das nos 497 municípios do Rio Grande do Sul

OUTUBRO
MERCOPAR 2021/ Realizada de 5 a 7 de outubro, no Centro 
de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, a 30ª Mer-
copar – Feira de Inovação, encerrou cumprindo o objetivo de 
ser um vetor para a retomada da atividade industrial no Bra-
sil. Promovida pela FIERGS e pelo Sebrae RS, a feira realizada 
em modelo híbrido superou as expectativas e registrou, até 
o momento, um valor estimado de R$ 224 milhões em negó-
cios, um crescimento de 75% em relação ao ano anterior

SISTEMA FIERGS/ Três produtos de um caroço de pêssego: 
um cosmético, um extrato pirolenhoso para uso na agricul-
tura e carvão ativado para uso no tratamento de efluentes. 
Este foi o resultado do desenvolvimento de um projeto fei-
to pela empresa Bioquim, de Pelotas, e o Instituto Senai de 
Tecnologia em Couro e Meio Ambiente, com recursos de um 
edital de inovação. O projeto foi um dos 17 que estiveram no 
estande do Sesi, Senai e IEL durante a 30ª Mercopar. Outros 
projetos chamaram a atenção do público como um spray que 
desamassa roupas, ou uma bebida feita a partir da casca da 
noz pecan, desenvolvidos pelos Institutos do Senai

ECONOMIA NOS EIXOS/ O presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, entende que qualquer valor de auxílio a ser 
concedido pelo Governo Federal terá efeito limitado em fun-
ção da alta inflacionária no País. Para Petry, antes de tudo, é 
preciso “colocar a economia nos eixos”. “O melhor programa 
social para o Brasil é uma política econômica que traga mais 

crescimento para os setores produtivos, elevando assim a ge-
ração de empregos formais, e que reduza a inflação atual a 
patamares compatíveis com a meta, que é de 3,50% para o 
ano que vem”, afirma o presidente da FIERGS

FEIRA ANUGA/ Com mais de 4,6 mil expositores de 98 países 
em sua 36ª edição, a Feira de Anuga terminou em 13 de outu-
bro, em Colônia, realizada em formato híbrido, com parte do 
público presencial e parte on-line. O presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, liderou uma comitiva que contou na 
Alemanha com 19 participantes, sendo 14 representantes de 
empresas dos setores de Cachaça, Grãos, Temperos, Cervejas, 
Vinhos, Orgânicos, Refeições e Pesquisa e Desenvolvimento 
em Alimentos e Bebidas. 

INVESTIMENTO EM SEGURANÇA/ As iniciativas do governo 
do Estado para a área da segurança, por meio do Programa 
RS Seguro, obtiveram resultados efetivos, segundo o vice- 
-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira 
Júnior. Ranolfo foi o convidado da Reunião das Diretorias da 
Federação e Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS/CIERGS), em 26 de outubro, quando desta-
cou a importância da conectividade de sua área com todos 
os setores da sociedade e exemplificou citando o combate 
sistemático ao roubo de veículos, que teve como repercussão 
imediata a diminuição nos valores das apólices de seguro de 
automóveis no Rio Grande do Sul

NOVEMBRO
ORDEM DO MÉRITO/ O presidente da FIERGS, Gilberto  
Porcello Petry, recebeu, em 3 de novembro, homenagem do 

RS TER
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30ª Mercopar Feira de Anuga
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Comando Aéreo Sul (V Comar) em ato solene de imposição da 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grau de Cavaleiro. Além de mi-
litares, a Ordem do Mérito é concedida a cidadãos brasileiros  
e estrangeiros que tenham se destacado “nas suas áreas de 
atuação a serviço da Pátria”. Junto com Gilberto Petry, também 
foi homenageado o presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina (FIESC), Mario Cezar de Aguiar

MISSÃO A DUBAI/ A maior missão comercial já realizada 
para um país árabe está nos Emirados Árabes Unidos. Lide-
rada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), uma 
delegação formada por 327 representantes de 230 indús-
trias e instituições inicia, em 13 de novembro, uma agenda 
que inclui rodadas de prospecção de negócios, networking 
empresarial, visitas técnicas e de busca de oportunidades 
de investimentos em Dubai. O presidente da FIERGS e vice-
-presidente da CNI, Gilberto Porcello Petry, integra a comitiva. 
Com programação até 19 de novembro, a missão tem como 
pano de fundo a Expo Dubai 2020

FUNDOPEM RS/ O secretário de Desenvolvimento Econômi-
co do Rio Grande do Sul, Edson Brum, se reuniu com o presi-
dente em exercício da FIERGS, Arildo Bennech Oliveira, em 
9 de novembro, para tratar do Fundo Operação Empresa do 
Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS), aprovado com 
alterações pela Assembleia Legislativa. O secretário explicou 
quais foram as mudanças implantadas que desburocratiza-
ram o acesso de empresas ao novo Fundopem-RS

ACORDO COM CORSAN/ Municípios gaúchos e o governo do 
Estado firmaram, em 9 de novembro, no Palácio Piratini, com-

promisso de estender os prazos dos contratos de prestação 
de serviços com a Companhia Riograndense de Saneamen-
to (Corsan). O governador Eduardo Leite e os representantes 
das cidades assinaram os aditivos adequando, com a estatal, 
ao Marco Legal do Saneamento, os contratos de programas 
vigentes. Para os casos em que ajustes finais estão sendo re-
alizados, foram assinados protocolos de intenções. A FIERGS 
esteve presente na cerimônia com o presidente em exercício 
Arildo Bennech Oliveira

RS NA EXPODUBAI/ O presidente da FIERGS e vice-presiden-
te da CNI, Gilberto Porcello Petry, esteve nos Emirados Ára-
bes Unidos visitando a Expo Dubai. A feira dura seis meses, 
de outubro de 2021 a março de 2022, e reúne expositores de  

192 países em 200 pavilhões. Petry integrou a missão pros-
pectiva da CNI liderada pelo presidente Robson Braga de 
Andrade e que contou com uma delegação formada por 327 
representantes de 230 indústrias, entre eles dezenas de gaú-
chos, e instituições. Em Dubai, Gilberto Porcello Petry esteve 
com o ministro da Infraestrutura, Tarcisio de Freitas. O minis-
tro participou da abertura do Invest in Brazil Forum

PORTO NO LITORAL/ O projeto para a construção do Porto 
Meridional em Arroio do Sal, no litoral norte gaúcho, foi apre-
sentado na Reunião das Diretorias da FIERGS e do CIERGS, em 
23 de novembro. O senador Luis Carlos Heinze, que apoia a 
iniciativa, falou dos ganhos econômicos para o Rio Grande do 
Sul em ter mais um terminal marítimo além do de Rio Grande, 
pois muitas vezes o Estado perde cargas para portos de Santa 
Catarina, Paraná e até São Paulo

DESAFIOS PARA 2022/ O vice-presidente da FIERGS, Arildo 
Bennech Oliveira, participou, em 23 de novembro, da última 
edição do ano do Projeto Gerir, Workshops de Gestão Orga-
nizacional 2021, do Grupo Gazeta, de Santa Cruz do Sul. Ele 
debateu, de forma on-line, o tema Perspectivas, oportunida-

des e desafios para a economia e as marcas gaúchas em 2022, 
juntamente com o economista da Farsul, Antônio da Luz, e o 
vice-presidente de integração da Federasul, Rodrigo Fernan-
des de Souza Costa

DEZEMBRO
EDITAL DE R$ 1,2 MILHÃO/ Em 2022, os Sindicatos Industriais 
filiados à FIERGS terão um edital de R$ 1,2 milhão para o desen-
volvimento de projetos. A iniciativa é uma parceria da Federa-
ção com o Sebrae-RS e tem como objetivo elevar as receitas das 
entidades representativas, fomentar o associativismo e estimu-
lar a participação e a competitividade das indústrias gaúchas. 
A novidade foi anunciada pelo presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, durante o Encontro Sindical 2021, realizado em 
2 de dezembro, no Salão de Convenções da entidade. “Esse é 
um aporte que visa a contribuir para que os Sindicatos tenham 
a possibilidade de criar projetos e mostrar sua importância para 
as indústrias”, declarou Petry, em participação on-line no evento. 

MALHA SUL/ O secretário nacional de Transporte Terrestre do 
Ministério da Infraestrutura, Marcello Costa, afirmou em 8 de 
dezembro, em reunião-almoço com empresários na FIERGS,  

RS na Expodubai

Edital de R$ 1,2 milhão

Ordem do Mérito

Malha Sul
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que até o final de 2022 ou início de 2023 um novo operador ou 
a renovação antecipada estará aprovado para a Rumo Malha  
Sul. O trecho ferroviário atravessa Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e São Paulo e possui uma extensão total de 
7.223 quilômetros, com um investimento de R$ 10 bilhões, 
todo da iniciativa privada

ENCONTRO COM BOLSONARO/ Uma comitiva de vice-pre-
sidentes da Federação e do Centro das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS) esteve em Brasília 
para acompanhar o evento organizado pela Confederação 
Nacional da Indústria com a participação de empresários e 
membros do Governo Federal - entre eles o presidente da  
República, Jair Bolsonaro. O vice-presidente da FIERGS,  
Gilberto Ribeiro, representou o presidente Gilberto Porcello 
Petry no evento, que ocorreu em 7 de dezembro, no Centro 
Internacional de Convenções do Brasil (CICB)

HIDROVIA/ A Jornada de Comemoração dos 60 Anos do Re-
lacionamento da Navegação na Hidrovia Lagoa Mirim-Lagoa 
dos Patos foi realizada, em 8 de dezembro, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, reunindo autoridades, políti-
cos, especialistas e empresários dos dois países, entre eles o 
embaixador do Uruguai, Guillermo Valles, e o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry 

EXTENSÃO DE MANDATO/ Os Sindicatos Industriais que 
participaram da reunião do Conselho de Representantes da  
FIERGS aprovaram, por unanimidade, a extensão do atual 
mandato em mais um ano, visando acelerar as ações da enti-
dade que, muitas delas, ficaram comprometidas pela pande-
mia de 2020/2021. O mesmo ocorreu na Assembleia das em-
presas associadas ao CIERGS, igualmente aprovada a alteração 
por unanimidade. Assim, as atuais Diretorias da Federação  
e do Centro, lideradas por Gilberto Porcello Petry, continua-
rão conduzindo as instituições até 15 de julho de 2024 como 
disposição transitória, ou seja, a alteração vale apenas uma 
vez, pela excepcionalidade da pandemia, pois permanece 
inalterada a regra estatutária de três anos por gestão

REPRESENTATIVIDADEREPRESENTATIVIDADE

BALANÇO E PERSPECTIVAS/ A inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) deverá encerrar 
2021 em 10,1% e a expectativa é de uma desaceleração para 
5,8% ao final de 2022. Porém, a convergência para o centro da 
meta de 3,25% só deverá ocorrer em 2023, projeta a FIERGS,  
que apresentou seu Balanço 2021 e Perspectivas 2022, em 14 
de dezembro, de forma on-line. “A inflação foi o tema do ano, 
tanto pelos seus impactos nos custos de produção, quanto 
pela deterioração do poder de compra dos consumidores. O 
comportamento dos índices de preços no início do ano sina-
lizava um quadro já bem pressionado em alguns segmentos, 
principalmente por conta dos custos de matérias-primas e 
dos preços de commodities. Com a maior retomada da ati-
vidade, a inflação foi refletindo cada vez mais os diversos 
gargalos na oferta e o que se vê agora, mais uma vez, é que 
a base de recuperação para o País será a centralidade na  
indústria”, disse o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

REINO UNIDO/ O embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter  
Wilson, se reuniu, em 13 de dezembro, com o presidente da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, 
Gilberto Porcello Petry. No encontro, discutiu-se a percep-
ção existente entre os dois países de que ao Brasil e ao Reino 

Extensão do mandato

Hidrovia

Encontro com Bolsonaro

Balanço e Perspectivas

Reino Unido
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SESI-RS

Agente de transformação social, por meio de indução da 
competitividade industrial e melhoria das condições de vida 
dos trabalhadores, com foco em Educação e na Saúde

AÇÕES
Principais números
• Projeção de atendimentos: 10.030.000
• Projeção de empresas atendidas: 9.500
• Projeção de Matrículas totais: 85.600
• Projeção de pessoas atendidas: 400 mil
• Projeção de matrículas gratuitas: 23.500
• Escala e Abrangência: SESI atingiu 443 municípios no RS 

Educação
Educação Básica
• Educação Infantil e Contraturno Escolar: 5.700 matrículas
• Ensino Médio: 1.200 matrículas
• Ensino de Jovens e Adultos: 15.400 matrículas
• Projeção de matrículas Educação Continuada: 33.800

Saúde
• Consultas odontológicas: 32.400
• Pessoas vacinadas na campanha de vacinação da gripe: 

171.800
• Projeção de matrículas em cursos de NR’s: 34.900 

matrículas
• Projeção de Trabalhadores Atendidos em Saúde: 319.300 

trabalhadores

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

DESTAQUES
75 anos do Sesi
No dia 1º de julho o Sesi-RS comemorou 75 anos. Foram  
desenvolvidas ações com o público para marcar a data

Inauguração da nova unidade em Farroupilha
No dia 4 de outubro foi inaugurada a nova sede do Sesi em 
Farroupilha. O serviço de Contraturno Escolar é pioneiro, 
com um viés mais tecnológico. Este incentiva que as crian-
ças sejam ainda mais protagonistas, construindo soluções 
com suas próprias mãos por meio de um espaço chamado  
FabLearn, que incentiva uma educação maker

A Escola Sesi de Ensino Médio de Montenegro passou a e 
chamar Escola Sesi de Ensino Médio Heitor José Müller

Dois grandes eventos movimentaram a instituição
O Sesi Conecta Saúde teve mais de 26 mil inscritos e abordou 
temas que variaram da saúde mental à segurança no traba-
lho. O Sesi Com@Ciência teve mais de 17,7 mil inscritos (de 
24 estados) e 70 mil visualizações. Ambos foram realizados 
de forma virtual 

Outro assunto recorrente em 2021 foi a vacina. O Sesi atuou 
no apoio para o avanço da vacinação contra a Covid-19 em 
diversas cidades do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre e 
Caxias do Sul, seja por meio das suas estruturas físicas, como 
também pelas unidades móveis. Essa contribuição só foi pos-
sível em virtude da experiência da organização na aplicação 
de vacinas em grande escala e que são evidenciadas pelas  
clínicas de vacinas, hoje localizadas em Canoas e Caxias do 
Sul. Neste serviço, houve a ampliação do espectro de imu-
nizantes ofertados, possibilitando ao Sesi contribuir para a 
saúde pública dos locais onde está inserido
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REPRESENTATIVIDADE

Unido interessa a intensificação das relações bilaterais, assim 
como a construção de uma parceria estratégica, na qual o Rio 
Grande do Sul tem participação fundamental por seu poten-
cial econômico e industrial 

PARCERIA COM EGR/ A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais 
da FIERGS fechou parceria com a Empresa Gaúcha de Rodo-
vias (EGR) para uma campanha de arrecadação de alimentos. 
O presidente da EGR, Marcelo Gazen, apresentou, em 14 de 
dezembro, durante a Reunião das Diretorias da FIERGS e do 
CIERGS, as peças da campanha cujo objetivo é incentivar a 
doação pelos usuários das rodovias de alimentos não perecí-
veis nas praças de pedágio da empresa

DESBUROCRATIZAÇÃO/ O presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, recebeu o coordenador da assessoria especial 
de assuntos jurídicos e de desburocratização da Secretaria de 
Planejamento, Governança e Gestão do Estado, Tomás Hol-
mer, em 13 de dezembro. Holmer falou sobre o Programa 
Descomplica RS, criado no âmbito do Conselho Estadual de 
Desburocratização e Empreendedorismo (Cede)

Parceria com EGR

Desburocratização
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IEL-RSSENAI-RS

Forma lideranças que promovam o crescimento da in-
dústria por meio da gestão da inovação e desenvolvimento 
do potencial humano

AÇÕES
• Gestão da Inovação/ 1,7 mil pessoas capacitadas
• Gestão empresarial/ 2,2 mil capacitações
• Indústrias/empresas atendidas/ 438  
• Programa de estágio/ 1.744 alunos cadastrados e 224 

estudantes colocados

DESTAQUES
Fórum de Inovação
O Fórum de Inovação, com mais de 300 inscritos, levou o 
tema da cultura da inovação das organizações a partir da di-
versidade, da comunicação e da mudança de comportamen-
to. O evento, realizado de forma on-line, abordou também a 
transformação da sociedade e seus impactos nas estratégias 
das empresas e das pessoas pela nova realidade digital 

No edital Finep NAGI Digital
O IEL, o Senai e a Unisinos firmaram parceria e desenvolve-
ram uma metodologia de gestão da inovação para facilitar 
a transformação digital nas empresas, e envolve aspectos 
comportamentais e tecnológicos. Esse projeto faz parte de 
uma rede nacional de núcleos de inovação digital, e o méto-
do criado permitirá apoiar muitas empresas a passar por esta 
fase de adequação e inserção na economia digital 

Atendimento de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação também é prioridade

EDUCAÇÃO
• Matrículas – 92,5 mil
• Matrículas gratuitas – 21 mil 
• Educação a Distância – 20,5 mil matrículas
• Cursos Técnicos – 7,8 mil matrículas

Atualização do Portfólio de Cursos com reforço nas 
tecnologias e competências da indústria 4.0
• Total de 656 cursos de Evolução Profissional criados/

atualizados desde maio 2019
• 37 cursos que abordam diretamente as tecnologias e 

competências da indústria 4.0
• 6 cursos de Qualificação Profissional que abordam temas 

transversais à indústria 4.0

Cursos de Aprendizagem
• 6 cursos que abordam diretamente as tecnologias e 

competências da indústria 4.0
• 8 cursos que abordam temas transversais à indústria 4.0

Cursos Técnicos
• 10 cursos técnicos que abordam diretamente as 

tecnologias e competências da indústria 4.0
• A Faculdade Senai de Tecnologia Porto Alegre recebeu 

nota máxima do Ministério da Educação (MEC) para 
autorização de oferta do curso superior de Manutenção 
Industrial na modalidade de Educação a Distância. 
Assim, todos os cursos superiores (Automação Industrial, 
Manutenção Industrial, Redes de Computadores e 
Sistemas de Telecomunicações) foram autorizados, assim 
como a faculdade recebeu o credenciamento 

• 18 Unidades Móveis (Umos) levam cursos a locais onde a 
estrutura física não alcança 

• 33 municípios foram atendidos pelas Umos

INSTITUTO EUVALDO LODISERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Ainda foram criadas parcerias com outros agentes e ecossiste-
mas de inovação, como o Instituto Caldeira e Instituto Hélice. 
O IEL-RS também apoia o Edital Gaúcho de Inovação para a 
Indústria, que tem como objetivo promover a cultura da ino-
vação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha 

Ciclo de Formação Conlider
A 3ª edição do Ciclo de Formação Conlider, com 40 partici-
pantes, que visa desenvolver o associativismo nos empre-
sários da linha sucessória dos seus respectivos empreendi-
mentos. Os temas abordados foram Futurismo, Governança 
Corporativa e Familiar, Novos Modelos de Negócios, Ges-
tão Ágil, Diálogo, Negociação e Persuasão, Criatividade e  
Liderando a Si Mesmo

Jornada 4.0
Outro destaque do IEL-RS em 2021 foi a Jornada 4.0, realiza-
da durante a Mercopar, que contou com três webinares e um 
seminário presencial. O evento é realizado em parceria com 
o Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec), com o apoio da 
Rede RS Indústria 4.0, do Sebrae-RS, da Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e da As-
sociação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) 
e este ano teve como destaque a entrega da Célula Demons-
tradora de Tecnologias da Indústria 4.0. Também foi criado o 
curso de Prepostos, em parceria com o Conselho de Relações 
do Trabalho (Contrab) da FIERGS, com a realização de duas 
turmas em 2021. O curso permanece no portfólio em 2022

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
• 9,6 mil atendimentos 
• 296,5 mil horas técnicas 
• 3 mil indústrias atendidas 
• 105 Projetos de Inovação e Tecnologia
• 89 projetos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

contratados e desenvolvidos ou em desenvolvimento 
entre as unidades do Senai (editais e Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação Industrial-Embrapii) 

DESTAQUES 
Durante a Mercopar 2021, foi apresentada a Célula Demons-
tradora de Tecnologias da Indústria 4.0, desenvolvida em 120 
dias pela instituição com 12 fornecedores da Rede RS Indús-
tria 4.0. O Senai atuou como integrador master neste projeto 

O Senai vem atuando fortemente, por meio dos seus Institu-
tos de Inovação e de Tecnologia, em Projetos de Desenvolvi-
mento e Inovação (PDI), com fomentos de diversas fontes. Os 
dois Institutos de Inovação (Engenharia de Polímeros e So-
luções Integradas em Metalmecânica) são agentes Embrapii

Olimpíada do Conhecimento
O Senai gaúcho teve ao longo de 2021 medalhas nas se-
guintes ocupações: Mecatrônica (Djonatan Meinicke e Rafael 
Guarese Sasseti ), Tecnologia em Mídia Impressa (Carlos Au-
gusto da Silva Corrêa Júnior) e Sistemas Dry Wall e Estucagem 
(Enrique da Silva Silveira), todas de ouro, além dos bronzes 
em Manufatura Integrada (Kévin Guilherme Oliveira dos San-
tos, João Gabriel Richetti Rodrigues e Artur Ferreira Maciel), 
Robótica Móvel (Matheus Silva de Oliveira e Gabriel Fernan-
des Ribeiro da Silva) e Modelagem de Protótipos (Joacir Dias 
de Oliveira) 
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SINDICATOS SINDICATOS

• Sindicato da Indústria de Adubos no Estado do Rio 
Grande do Sul - Siargs

• Sindicato da Indústria da Alimentação de Bento 
Gonçalves

• Sindicato das Indústrias da Alimentação de Caxias do 
Sul – Sindiali

• Sindicato das Indústrias de Alimentação de Dom Pedrito 
- SIA

• Sindicato das Indústrias da Alimentação e Bebidas do 
Estado do Rio Grande do Sul – Siab-RS

• Sindicato da Indústria da Alimentação de São Borja - 
Siasb

• Sindicato da Indústria do Arroz no Estado do Rio Grande 
do Sul – Sindarroz-RS

• Sindicato da Indústria do Arroz de Pelotas - Sindapel

• Sindicato das Indústrias de Alimentação de Bagé - 
Sindab

• Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha no 
Estado do Rio Grande do Sul - Sinborsul

• Sindicato das Indústrias de Artefatos de Couro de São 
Leopoldo - Sindartcouro-SL

• Sindicato das Indústrias de Artefatos e Curtimento de 
Couros e Peles de Estância Velha - SICCPEV

• Sindicato das Indústrias de Artefatos e Curtimento de 
Couros e Peles de Novo Hamburgo – Sindartcouro-NH 

• Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado do Rio 
Grande do Sul - Siav

• Sindicato da Indústria de Biodiesel e Biocombustíveis do 
Rio Grande do Sul – Sindibio-RS

• Sindicato da Indústria de Calçados de Campo Bom

• Sindicato das Indústrias de Calçados de Dois Irmãos

• Sindicato das Indústrias de Calçados de Estância Velha - 
Sicev

• Sindicato das Indústrias de Calçados e Artefatos de 
Farroupilha - Sindicalfar

• Sindicato da Indústria de Calçados, Vestuário e 
Componentes para Calçados de Igrejinha – Sindigrejinha 

• Sindicato das Indústrias de Calçados de Ivoti - Sici

• Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário 
do Noroeste do Rio Grande do Sul – Sinduscom Noroeste 
RS

• Sindicato das Indústrias da Construção e Mobiliário de 
São Leopoldo – Sinduscom Vales

• Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Tenente Portela – Sinduscon Tenente Portela

• Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, 
Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral no 
Estado do Rio Grande do Sul – Sicepot-RS

• Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, 
Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral de 
Caxias do Sul – Sincoter

• Sindicato da Indústria de Curtimento de Couros e Peles 
de Pelotas – Sindcouros

• Sindicato das Indústrias de Curtimento de Couros e Peles 
de Portão – SICCPP

• Sindicato da Indústria de Doces e Conservas Alimentícias 
de Pelotas, Morro Redondo e Capão do Leão – 
Sindocopel

• Sindicato da Indústria da Extração de Mármore, Calcário 
e Pedreiras no Estado do Rio Grande do Sul – Sindicalc

• Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e Malharias 
da Região Nordeste do Rio Grande do Sul – Fitemasul

• Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de 
Farroupilha – SIFTF

• Sindicato da Indústria do Fumo da Região Sul do Brasil 
–Sinditabaco

• Sindicato das Indústrias Gráficas da Região Nordeste do 
Rio Grande do Sul - Singraf

• Sindicato das Indústrias Gráficas de Pelotas – Singrapel 

• Sindicato da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul – 
Sindigraf-RS

• Sindicato das Indústrias de Joalheria e Lapidação de 
Pedras Preciosas do Nordeste Gaúcho – Sindijoias-RS

• Sindicato da Indústria de Joalheria, Mineração, 
Lapidação, Beneficiamento e Transformação de Pedras 
Preciosas do Estado do Rio Grande do Sul – Sindipedras

• Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados 
do Estado do Rio Grande do Sul – Sindilat

• Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo – 
SIC-NH

• Sindicato das Indústrias de Calçados de Parobé - Sindicap

• Sindicato da Indústria de Calçados do Estado do Rio 
Grande do Sul - Sicergs

• Sindicato da Indústria de Calçados de Sapiranga – Sics

• Sindicato da Indústria de Calçados Componentes para 
Calçados de Três Coroas – SICTC

• Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados de Pelotas 
e Capão do Leão - Sicapel

• Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados no Estado 
do Rio Grande do Sul – Sicadergs

• Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel, Papelão, 
Embalagens e Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça do 
Rio Grande do Sul - Sinpasul

• Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do 
Sul – Sinduscon Caxias

• Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Pelotas – 
Sinduscon Pelotas

• Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio 
Grande – Sinduscon-RG

• Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do 
Rio Grande do Sul – Sinduscon-RS

• Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Maria 
– Sinduscon-SM

• Sindicato das Indústrias da Construção, Mobiliário, 
Marcenarias, Olaria e Cerâmicas para Construção, 
Artefatos e Produtos de Cimento e Concreto Pré-
Misturado do Vale do Taquari – Sinduscom-VT 

• Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Bento Gonçalves – Sindmóveis

• Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de 
Erechim – Sinduscon Erechim

• Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Lagoa Vermelha – Sicom 

• Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Novo Hamburgo – Sinduscon-NH

• Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Passo Fundo

• Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos 
Agrícolas no Rio Grande do Sul – Simers

• Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos 
Industriais e Agrícolas de Novo Hamburgo e Região – 
Sinmaqsinos

• Sindicato da Indústria da Marcenaria no Estado do Rio 
Grande do Sul – Sindmarc-RS

• Sindicato das Indústrias de Mármores, Granitos e Rochas 
Ornamentais do Estado do Rio Grande do Sul – Simag

• Sindicato das Indústrias do Mate no Estado do Rio 
Grande do Sul – Sindimate

• Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste 
Gaúcho –Simplas

• Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado 
do Rio Grande do Sul – Sinplast-RS

• Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Vale dos 
Vinhedos - Simplavi

• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Bento Gonçalves - Simmme

• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Cachoeira do Sul - Sinmetel

• Sindicato das Indústrias Metal-Mecânicase Eletro-
Eletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita – Simecan

• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Caxias do Sul – Simecs

• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Pelotas – Simep

• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do 
Sul – Sinmetal

• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Santa Maria – Simmmae

• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Santa Rosa – Simmme-SR

• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico e Eletrônico de São Leopoldo – 
Sindimetal

• Sindicato da Indústria da Mineração de Brita, Areia e 
Saibro do Estado do Rio Grande do Sul – Sindibritas-RS 
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• Sindicato das Indústrias do Mobiliário, Construção e 
Olarias de Cachoeira do Sul – Simco

• Sindicato das Indústrias do Mobiliário da Região das 
Hortênsias – Sindmobil-Gramado

• Sindicato das Indústrias de Olaria e de Cerâmica para 
Construção no Estado do Rio Grande do Sul – Sindicer-RS

• Sindicato da Indústria de Óleos Vegetais no Estado do 
Rio Grande do Sul - Sioleo

• Sindicato das Indústrias de Panificação, Confeitarias, 
Massas Alimentícias e Biscoitos de Pelotas – Sindippel

• Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria e de 
Massas Alimentícias e Biscoitos no Estado do Rio Grande 
do Sul – Sindipan-RS 

• Sindicato da Indústria da Pesca, de Produtos Derivados 
da Pesca e Armadores de Pesca do Estado do Rio Grande 
do Sul – Sindipesca

• Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado 
do Rio Grande do Sul - Sipargs

• Sindicato das Empresas do Complexo Industrial da Saúde 
no Estado do Rio Grande do Sul – Sindicis

• Sindicato da Indústria de Produtos Suínos no Estado do 
Rio Grande do Sul - Sips

• Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio 
Grande do Sul – Sindiquim-RS

• Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e 
Acessórios no Estado do Rio Grande do Sul – Sindirepa-
RS

• Sindicato das Indústrias Têxteis do Estado do Rio Grande 
do Sul – Sitergs

• Sindicato da Indústria do Trigo no Estado do Rio Grande 
do Sul –   Sinditrigo-RS

• Sindicato das Indústrias do Vestuário do Alto Uruguai – 
Sindivest Alto Uruguai

• Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio 
Grande do Sul –Sivergs

• Sindicato das Indústrias do Vestuário, Calçados e 
Acessórios do Nordeste Gaúcho – Sindivest Nordeste 
Gaúcho

• Sindicato das Indústrias do Vestuário de Santa Cruz do 
Sul – Sindivest Santa Cruz do Sul

SINDICATOS

• Sindicato das Indústrias do Vestuário e do Calçado de 
São Leopoldo - Sindivest

• Sindicato das Indústrias do Vestuário da Zona Sul – 
Sindvest-Sul

• Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, 
Cerâmica de Louça e Porcelana no Estado do Rio Grande 
do Sul – Sindividros-RS

• Sindicato da Indústria do Vinho do Estado do Rio Grande 
do Sul – Sindivinho RS

• Sindicato Intermunicipal das Indústrias Madeireiras, 
Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Esquadrias, 
Marcenarias, Móveis, Madeiras Compensadas e 
Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeira 
do Estado do Rio Grande do Sul – Sindimadeira

• Sindicato das Empresas de Refeições Coletivas da Região 
Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul - Sindercol

• Sindicato das Empresas de Serviços em Concretagem do 
Estado do Rio Grande do Sul – Sisecon-RS

• Sindicato Nacional da Indústria do Cimento – SNIC

• Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores – Sindipeças

• Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde 
Animal –  Sindan

• Sindicato Nacional da Indústria da Extração de Carvão – 
Sniec

• Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas – Sindimaq

• Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal

• Sindicato Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões, 
Automóveis e Veículos Similares - Sinfavea

• Sindicato Nacional da Indústria do Aço

• Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e 
Equipamentos Ferroviários e Rodoviários - Simefre

www.fiergs.org.br

/FIERGSeCIERGS

/fiergs_ciergs

/tvfiergs

/FIERGS_CIERGS



SiStema FieRGS/CieRGS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

72

RELATÓRIO DE
A T I V I D A D E S

2021


