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PA L AV R A D O P R E S I D E N T E

O protagonismo
da indústria
Desde sua fundação, há oito décadas, a Federação
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS)
trabalha pelo desenvolvimento econômico do nosso Estado. Ao mesmo tempo, a FIERGS é referência em benefícios
à população gaúcha, oferecendo acesso à educação, saúde e cultura, e proporcionando qualificação profissional e
qualidade de vida ao trabalhador industrial.
Para que tudo isso ocorra e funcione plenamente,
porém, é imprescindível a contribuição de cada um dos
braços do Sistema FIERGS: o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS), o Serviço Social da
Indústria (Sesi), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Em 2018,
todas essas entidades atuaram mais uma vez em conjunto para colocar o setor industrial do Rio Grande do
Sul no protagonismo do desenvolvimento do País. Essas
ações desenvolvidas durante todo o ano passado estão
apresentadas nas próximas páginas deste Relatório de
Atividades 2018.
A greve dos caminhoneiros de maio de 2018, que
praticamente paralisou o Brasil, trouxe muitos prejuízos.
Ainda hoje, o País sente os efeitos daquela paralisação e
tenta se recuperar economicamente. Foram enormes as
consequências, e a indústria não ficou imune a elas. A
FIERGS estima em aproximadamente R$ 3 bilhões a perda
total para a indústria gaúcha em função deste movimento dos caminhoneiros. Apesar das dificuldades, o setor
industrial no Rio Grande do Sul se manteve ativo na sua
função primordial de produzir, com a FIERGS, por meio de
seus Conselhos Temáticos e Comitês Setoriais, como aliada fundamental na promoção dos interesses de seus 114
Sindicatos Industriais filiados.
A partir das eleições gerais do ano passado, o Brasil
vive um novo momento, em que os sentimentos se expressam pelo resgate dos verdadeiros valores da sociedade. As expectativas abraçam o cidadão, no rumo de
uma nova nação desenvolvida e ordeira. Também nisso,
o Sistema S, por meio do Sesi-RS e do Senai-RS, totalmente custeados pelo setor privado, tem muito a colaborar.

Gilberto Porcello Petry
Presidente do Sistema FIERGS

No Rio Grande do Sul, em 2018, o Sesi-RS realizou mais de
11 milhões de atendimentos, enquanto o Senai-RS registrou 90 mil matrículas. O Brasil que queremos é um País
educado, saudável, seguro e desenvolvido, com a valorização dos empreendedores e seus empreendimentos. O
Sistema FIERGS/CIERGS ajuda a impulsionar as transformações que aspiramos.
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Novos Governos
no Estado e no Brasil
Nesses 17 meses de gestão, completados em dezembro, foram realizadas 23 reuniões do CONSELHO DE
VICE-PRESIDENTES – o Presi – tratando de assuntos institucionais e das
questões que afetam a representatividade do Sistema Indústria em nível
nacional.
Logicamente, o tema predominante das pautas do Conselho foi a rea
lização das eleições gerais no País. Na
11ª edição do Enai, no mês de julho de
2018, em Brasília, se apresentaram os
candidatos mais cotados ao Palácio do
Planalto. Perguntas da CNI foram distribuídas aos dirigentes da Confederação, e coube ao presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry, formular uma
indagação a Jair Messias Bolsonaro. A
pergunta versou sobre as dificuldades
de liderar Governos de Coalizão.
Em outubro, Jair Bolsonaro era
eleito Presidente da República Federativa do Brasil. E no Rio Grande do Sul, o
então governador José Ivo Sartori, que
pretendia a reeleição, foi vencido por
Eduardo Leite. O Presi também avaliou
os altos índices de renovação nos Legislativos Federal e Estadual, chegando
a 51% na Assembleia gaúcha.
A propósito dessas mudanças, o
presidente Gilberto Porcello Petry escre-

veu um artigo, publicado em outubro,
sob o título “O Voto da Razão”, cujo primeiro parágrafo diz o seguinte:
“Os resultados das urnas do último dia sete revelaram o que muitas
vezes passa despercebido pela maioria das pessoas: os ditos avanços no
comportamento social nem sempre
são aceitos como fatos inquestionáveis. Os princípios básicos do cidadão,
como a honestidade e a valorização
da família tradicional, ecoaram mais
alto, e os votos devem ser interpretados como uma aposta em novos candidatos que não têm a sua imagem
ligada ao discurso midiático de modernismo dos costumes.”
Antes das eleições, no mês de setembro, sob a coordenação do vicepresidente do CIERGS Carlos Alexandre
Geyer, foi lançado o estudo “Plataforma
de Compromissos para um Brasil Industrial”, documento esse encaminhado aos
candidatos no Estado e à Presidência da
República. E nesse período, os pretendentes a governar o Rio Grande do Sul
tiveram espaço numa sequência das
Reuniões das Diretorias, apresentando
seus planos.
Na turbulência pré-eleitoral, o

Presi tratou do fato mais impactante
na economia brasileira, que foi a greve
dos caminhoneiros no mês de maio.
Prejuízos reais pesaram negativamente nas estatísticas de fechamento de
2018. Em contrapartida, houve um
fato concreto muito positivo no ano
passado: a Modernização Trabalhista.
Numa das reuniões do Presi se sobressaiu a seguinte afirmação: “Este é um
avanço importante para as empresas, e
Ronaldo Nogueira, Michel Temer e Ives
Gandra merecerão sempre o reconhecimento do empresariado pela Modernização Trabalhista”.
Mas essa Reforma trouxe o fim da
contribuição sindical obrigatória, e as receitas do Sistema Indústria desabaram.
O apoio aos Sindicatos Industriais filiados à FIERGS foi outro tema bastante
presente no Conselho, assim como a
criação da Contribuição Confederativa
proposta pela CNI.
O ano de 2018 se caracterizou, então, por mudanças profundas, desde a
renovação política através daqueles que
foram eleitos, até uma nova estruturação
do sindicalismo patronal brasileiro, passando pelas transformações nas relações
de trabalho no Brasil. Os resultados reais
de tudo isto – entre erros e acertos – serão mesmo avaliados a partir de 2019.

GESTÃO 2017/2020
Presidente: Gilberto Porcello Petry
Vice-presidentes da FIERGS: Cezar Luiz Müller, Cláudio Affonso Amoretti Bier,
Gilberto Ribeiro, José Alfredo Laborda Knorr, Ricardo Antunes Sessegolo
Vice-presidentes do CIERGS: Carlos Alexandre Geyer, José Agnelo Seger, José Antonio Fernandes Martins,
Marco Aurélio Vieira Paradeda, Marcos Odorico Oderich, Maristela Cusin Longhi
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CO N T EC
O CONSELHO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS, LEGAIS
E CÍVEIS (CONTEC) avalia e propõe medidas referentes a
matérias de natureza legal e tributário-fiscal em defesa dos
interesses do setor industrial. Nesse sentido, o Contec trabalhou, ao longo de 2018, com a promoção de debates e eventos de capacitação e no aprimoramento da relação com a
administração pública, por meio de interlocução com os Poderes Legislativo e Executivo em âmbito estadual e nacional.
Além disso, ajudou a combater medidas prejudiciais ao setor,
já sobrecarregado pela alta carga tributária e as inúmeras
obrigações acessórias existentes. Dentre os temas tratados
em 2018, destacam-se:

DESONERAÇÃO DO ICMS/ Foram apontadas possibilidades
de melhoria na legislação do ICMS como forma de garantir a
imediata utilização de créditos de ICMS provenientes de aquisições de bens de capital, bem como forma de facilitar e ampliar a utilização dos saldos credores do imposto vinculado à
exportação.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS/ O Conselho trabalhou, junto
à CNI, pela possibilidade de compensação do saldo de créditos
tributários federais pelas contribuições previdenciárias devidas, o que acabou se aperfeiçoando pela Lei nº 13.670/2018.
BLOCO K/ O Contec identificou dificuldades dos contribuintes
gaúchos com a implementação do Bloco K, tendo promovido
eventos de capacitação sobre o tema. Para o Registro 0210, o
Contec solicitou expressamente a dispensa deste registro junto ao governo do Estado, o que ocorreu no final de 2018 com a
publicação da Instrução Normativa RE nº 58/2018.

CONVALIDAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS/ Em razão da
guerra fiscal entre os Estados, com a concessão irregular de
incentivos de ICMS, foi aprovada a LC 160/2017 para a anistia
dos incentivos passados e reinstituição desses incentivos por
mais 15 anos. Ao longo de 2018, o Contec trabalhou junto aos
contribuintes e à Secretaria da Fazenda do RS para que fossem
cumpridas todas as etapas do processo de anistia, e continua
promovendo a discussão para a prorrogação dos incentivos
até o prazo máximo previsto pela legislação.

CÓDIGOS DE DEFESA DOS CONTRIBUINTES/ Em 2018, o Conselho trabalhou no estudo de aperfeiçoamento do Projeto de Lei
nº 298/2011, que teve seu andamento retomado no Senado Federal para a implementação de um Código de Defesa Nacional
dos Contribuintes. No âmbito estadual, o Contec também participou de reuniões e de elaboração de emendas ao PL 76/2018, que
institui legislação semelhante no Rio Grande do Sul.

DUPLICIDADE DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS/ O Contec
solicitou à Secretaria da Fazenda a dispensa da emissão da
Guia Informativa de Apuração do ICMS (GIA) a partir da importação automática dos dados pela Escrituração Fiscal Digital
(EDF) para o Fisco Federal, diminuindo o tempo gasto com a
burocracia fiscal.

PRECATÓRIOS/ O pleito pela compensação de precatórios
com débitos em dívida ativa foi objeto de atuação do Conselho junto à Assembleia Legislativa, quando foram solicitadas aos deputados estaduais duas modificações no texto
original do projeto da Lei Estadual nº 15.038/2017, referentes
ao parcelamento do tíquete de entrada para adesão ao programa e ao percentual dos honorários advocatícios. Ambas
as demandas foram acatadas na versão aprovada em sessão
plenária da Assembleia Legislativa. Ao longo de 2018 o Contec
auxiliou as empresas a se adequarem ao programa de compensação.

REFORMA TRIBUTÁRIA/ O Contec elaborou estudo técnico a
respeito de minuta de proposta legislativa que prevê profunda
alteração constitucional no sistema tributário, unificando os
tributos incidentes sobre o consumo e alterando as repartições aos entes federados. As análises quanto ao tema buscam
evitar o aumento de carga tributária, de burocracia e de perda
de receita para o Rio Grande do Sul.
INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS/ Atuação permanente, perante o governo do Estado para manter e aperfeiçoar as
regras de incentivo a novos investimentos e defesa da indústria gaúcha. Foram encaminhadas propostas para flexibilizar as
exigências do Fundopem durante o período de instabilidade
econômica, como forma de proporcionar a retomada do desenvolvimento industrial.

LEI DE LICITAÇÕES/ O Contec estudou o Projeto de Lei nº
1292/95, que altera a legislação de licitações. Foram encaminhadas à Câmara dos Deputados duas propostas de emendas
que aperfeiçoam o projeto original e conferem mais segurança
jurídica às empresas licitantes.
MDF-E INTERMUNICIPAL/ O Conselho atuou para aprimorar,
junto à Secretaria da Fazenda, o sistema de registro estadual/
intermunicipal de transporte de cargas. Especialmente quanto
à possibilidade de alteração dos registros quando da coleta de
novas cargas, obtendo-se avanços com a publicação do Ajuste
Sinief 21/2018.

IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA/ Postulou-se a
previsão de correção das faixas da tabela do IRPF pela inflação
acumulada no exercício, como forma de possibilitar maior disponibilidade de recursos para a população e estimular a retomada da produção industrial.
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CONVALIDAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/ O Contec participou dos fóruns de discussão da CNI para a extinção do Convênio ICMS
52/2017, que previa nova sistemática de cálculo da substituição tributária com prejuízo ao contribuinte, culminando com
o ajuizamento de ADIN no STF. Em dezembro de 2018 foi publicado novo Convênio 142/2018, acatando quase que na integralidade os pleitos levados pela indústria e discutidos na
ação judicial.

Incentivos, com a publicação dos decretos-lista
com identificação dos incentivos fiscais
• Alterações nas condições e nos prazos do Compensa/RS
• Alterações legislativas relativas à desoneração da folha
• Alterações legislativas relacionadas aos programas
federais e estaduais de parcelamento tributário
• Alterações legislativas em relação às modificações
no Regulamento do ICMS, em especial quanto
à instituição do ajuste do ICMS-ST

EVENTOS
Durante todo o ano passado, o Contec realizou eventos
promovendo o debate sobre temas relevantes para a indústria gaúcha, como a Convalidação dos Incentivos Fiscais, que
contou com a participação de representantes da Secretaria
da Fazenda Estadual. No âmbito da capacitação das indústrias
foram realizados cursos e workshops sobre o preenchimento e adequação a novos requisitos da Nota Fiscal Eletrônica,
DCTFWeb e Bloco K, atendendo a demandas das empresas,
oriundas das constantes alterações nos procedimentos das
obrigações fiscais.

Foram elaboradas mais de 30 notas e respostas técnicas com estudo específico das mais variadas demandas encaminhadas por
empresas industriais, entre as quais:
• Tributação da cessão de energia elétrica
• Legalidade de taxas de fiscalização ambiental
• Aplicação das legislações relativas ao tabelamento do frete
• Análise de alterações legislativas dos
incentivos fiscais de ICMS
• Aplicação da legislação que amplia as hipóteses
de bloqueio de bens em Execuções Fiscais

O Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis
realizou, ainda:

• Comparação de legislações de outros Estados quanto
à emissão do alvará sanitário e implementação
de um programa de adimplência tributária

A publicação de 49 comunicados técnicos com análise de novas
legislações tributárias, entre as quais se destacam:
• Cumprimento das etapas da Convalidação dos
9
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Encaminhamento de mais de 25 pareceres sobre projetos de lei
estaduais e federais que causam impacto positivo ou negativo no
setor industrial. Destacam-se:
• Alterações na legislação do Fundopem

pleito histórico da entidade quanto à possibilidade de
compensação de contribuições previdenciárias (INSS)
com outros tributos administrados pela Receita Federal
relativamente às pessoas jurídicas que utilizarem
o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)

• Restrições a concessões de parcelamentos e anistias fiscais
• Alteração na responsabilidade criminal do empresário

> Aperfeiçoamento do Programa Especial de
Regularização Tributária (MP 783): ampliação de
descontos para pagamentos de débitos perante
RFB e PGFN e criação de modalidade mais benéfica
de adesão com utilização de créditos tributários
para quitação previstos na Lei nº 13.496/2017

• Estabelecimento de regime especial de tributação
• Desconto no IRPJ na contratação de mão-de-obra
• Incentivos de ICMS para produtos recicláveis
Outra atuação do Contec ocorreu em representações legais e institucionais, oportunidade em que realizou participações como representantes legais da FIERGS nas entidades, a
saber:

> Melhoria das condições do Programa Compensa/RS,
que passou a prever o parcelamento do tíquete de
entrada e redução dos honorários devidos nas ações
judiciais: o pleito pela compensação de precatórios com
débitos em dívida ativa foi objeto de atuação da FIERGS
junto à Assembleia Legislativa, por meio de ofício do
presidente da Federação, solicitando aos deputados
estaduais duas modificações no texto original, referentes
ao parcelamento do tíquete de entrada para adesão ao
programa e ao percentual dos honorários advocatícios.
Ambas as demandas foram acatadas na versão aprovada
em sessão plenária da Assembleia Legislativa

• Conselho Diretor do Fundopem
• Conselho de Defesa do Consumidor (Cedecon)
• Junta Comercial do RS (Jucergs)
• Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (Tarf )
• Tribunal Administrativo de Recursos
Tributários de Porto Alegre (Tart)
• Comissão de Assuntos Tributários e Fiscais da CNI (Catf )

> Simplificação do Manifesto Eletrônico de
Documentos Fiscais (MDF-e): aprimoramento, junto
à Secretaria da Fazenda, do sistema de registro
estadual/intermunicipal de transporte de cargas,
especialmente quanto à possibilidade de alteração
dos registros quando da coleta de novas cargas

Como resultado, alguns dos principais pleitos concedidos
após a interferência da FIERGS:
> Possibilidade de compensação das contribuições
previdenciárias com créditos relativos a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil. Acatado

> Afastado o aumento de taxas cartorárias sem a
devida contrapartida dos serviços prestados

GESTÃO 2017/2020
Coordenador: José Luis Korman Tenenbaum
Vice-coordenador: Walter Rauen de Souza
Conselheiros: Ana Cristina Tesser, Ana Paula Olinto Yurgel, Aristides Inácio Vogt, Celso Luiz
Bernardon, Claudio Moretti, Cláudio Otávio Xavier, Claudino João José Simon, Cristiane Mobus,
Edi Deitos, Edirceu Rossi Werneck, Fabio Basso Barichello, Fabio Raimundi, Felipe Esteves
Grando, Fernando José Ruschel Justo, Geovani Quevedo Maciel, Gerd Foerster, Gerson A. Hass,
Gilberto Preducci, Gleverton De Munno, Haroldo Lauffer, Ivânio Angelo Arioli, José Carlos
Estefenon, Júlio Ricardo Andrighetto Mottin, Luiz Carlos Levenzon, Marcelo Motta Coelho e
Silva, Marciano Buffon, Mauricio Bianchi, Maxswell Martins Pinto, Moacir Berger de Souza,
Nestor Riedi, Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira, Rafael Nichele, Rafael Pandolfo, Renato
Renck, Reomar Angelo Slaviero, Thômaz Nunnenkamp, Vitor Rudolf Babot, Zulmar Neves
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CO N T R A B
tes tendo como objetivo fazer um apanhado dos avanços nos
primeiros seis meses da Lei n° 13.467/2017, bem como abordar os desafios no entendimento e na execução das novas regras. O evento teve como painelistas a presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargadora Vania
Cunha Mattos; advogados especializados na área trabalhista,
economista, além de personalidades que atuam no âmbito
das relações do trabalho.

Pautado no fomento à competitividade e ao desenvolvimento do mercado de trabalho, o CONSELHO DE RELAÇÕES
DO TRABALHO (CONTRAB) elabora pareceres, estudos técnicos e realiza ações de disseminação da informação. Atuando
na articulação e defesa de interesses da indústria, orienta e
apoia sindicatos patronais e empresas em matéria trabalhista.
Suas principais ações em 2018 foram:
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS/ No dia 20 de março de 2018, o
Contrab promoveu o Seminário Negociações Coletivas, com
aproximadamente 300 inscritos entre negociadores, representantes e dirigentes de sindicatos de indústrias. Na oportunidade, foram debatidos temas como a situação econômica e de
mercado dos vários segmentos representados, o panorama
das negociações do ano anterior, as previsões para as negociações futuras, bem como os pleitos dos sindicatos e federações de trabalhadores. Reeditou-se a Cartilha de Negociações
Coletivas, com as mudanças realizadas pela Modernização Trabalhista. Seu conteúdo foi distribuído aos sindicatos filiados à
FIERGS e às empresas e entidades associadas ao CIERGS.

CAPACITAÇÃO/ Aproximadamente 65 pessoas participaram
da capacitação que teve como premissa debater temas acerca da Modernização Trabalhista, tais como: novas relações de
trabalho – maior flexibilização; autônomo x empregado (distinções); terceirização e contratação de pessoas jurídicas, negociação coletiva, representação dos empregados, contribuição sindical, contrato de trabalho intermitente, parcelas que
integram e que não integram o salário, equiparação salarial
– novas regras, regulamentação do teletrabalho, jornada de
trabalho, intervalos, férias – possibilidades de parcelamento;
novos períodos para gozo; e trabalho da gestante.

MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA/ O Contrab realizou, em
12 de junho, evento com aproximadamente 600 participan-

REUNIÕES/ Com a relevância das alterações promovidas pela
Modernização Trabalhista e com o objetivo de colaborar com

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
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contábil atinente ao cálculo do piso salarial dos engenheiros,
solicitado pelo Conselho a um contador “expert”. O parecer
contábil, deixa claro que o critério estabelecido pelo Tribunal
de 8,5 Salários Mínimos (180 horas normais + 60 horas com
25%) e pelo Senge/RS, de 9 Salários Mínimos (180 horas normais + 60 horas com 50%), consideram o limite de 48 horas
semanais (240 mensais) permitidos na época da promulgação
da Lei n° 4.950-A, em abril de 1966. Entretanto, a Constituição
Federal de 5 de outubro de 1988, modificou o entendimento
anterior e estabeleceu o limite de 44 horas semanais que resulta em 220 horas mensais. Assim, o salário dos Engenheiros
com contratos de 220 horas mensais (7h20min de 2ª a sábado
ou 8h48min de 2ª a 6ª feira), corresponde a 7,66 salários mínimos nacionais, conforme apurado no parecer contábil.

as indústrias gaúchas, o Contrab promoveu reuniões de alinhamento ao longo de 2018 com os sindicatos patronais. O
objetivo foi o de apresentar orientações gerais quanto as negociações coletivas/2018.
eSOCIAL/ O Contrab faz o acompanhamento e disseminação
de informações sobre o eSocial com o objetivo de alertar as
empresas sobre as dificuldades de cumprirem as exigências
da plataforma, visto que o prazo foi exíguo para adaptação,
bem como sobre o tempo hábil para se prepararem, treinar os
colaboradores, proceder a reciclagem e, principalmente auditar as rotinas de trabalho com a finalidade de suprimir os erros
e vícios adquiridos, visando evitar autuações e imposições de
pesadas multas. No ano de 2018 foram promovidas reuniões
de alinhamento com a Receita Federal visando reduzir as dificuldades relatadas pelo setor industrial.

NR12/ Dentre as ações desenvolvidas pelo Contrab, destacaram-se as alterações no glossário e ajustes no Anexo XI – máquinas e implementos para uso agrícola e florestal; o transporte de cargas em teleférico nas áreas internas e externas
às edificações fabris; a nova redação ao Anexo X que trata de
máquinas para fabricação de calçados e afins.

CAPACITAÇÃO eSOCIAL/ O Contrab realizou três edições de
capacitação sobre o eSocial, com o objetivo de fazer a diferenciação entre as legislações trabalhista e previdenciária, demonstrando o correto preenchimento destes dados dentro da plataforma e os impactos desses nas rotinas das empresas. Estiveram
presentes nas três edições 212 participantes, dentre profissionais da área de Segurança e Saúde do Trabalho (SST), recursos
humanos, área contábil, gestores e empresários, engajados na
contínua melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores.

EMBARGO E INTERDIÇÃO/ Atendendo a uma reinvindicação do Conselho de Relações do Trabalho, foi publicado pela
Secretária de Inspeção do Trabalho a Instrução Normativa (IN)
n° 142/2018, que disciplina procedimentos de fiscalização relativos a embargo e interdição para a atuação da Auditoria-Fiscal
do Trabalho. A IN minimiza interpretações individuais de Auditores Fiscais do Trabalho díspares da realidade. A referida IN
atende à necessidade de prazos para as indústrias, bem como
traz mais segurança quanto ao embargo e interdição das empresas. A partir de agora para ocorrer embargo ou a interdição,
devem ser caracterizados os elementos fáticos constatados na
inspeção do local de trabalho e não por simples interpretação
do auditor fiscal.

LEGISLAÇÃO DE PPCI/ Articulação com Corpo de Bombeiros
Militar RS (CBMRS) e entidades representativas para adequação da legislação e de normas. O Contrab sediou, em novembro, a última reunião do ano de 2018 do Conselho Estadual de
Segurança, Prevenção e Proteção Contra Incêndio (COESPPCI),
que discute as propostas de Resoluções Técnicas do Corpo de
Bombeiros, que regulamentem as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco.

PENHORA ONLINE/ A penhora online vem sendo utilizada de
forma indiscriminada, na medida em que, na busca desenfreada
de liquidar o débito e resolver a pendência judicial, usualmente de forma arbitrária, estão sendo bloqueadas todas as contas
da empresa no território nacional em valores muito superiores
à dívida. Diante da relevância do tema, o Contrab trabalha visando limitar os excessos da penhora online.

PISO REGIONAL/ Em conjunto com o Conselho de Articulação Parlamentar (Coap) e demais entidades federativas, foi
apresentada aos deputados estaduais a posição da indústria
com relação ao Piso Regional. Na oportunidade, demonstrouse a busca pela sua extinção. Foi entregue ao governo do Estado do Rio Grande do Sul estudo econômico demonstrando
que o Piso Regional não promove crescimento econômico e
desenvolvimento do mercado de trabalho. Pela primeira vez,
conseguiu-se aprovar um índice coerente com a realidade da
economia gaúcha, seguindo o mesmo percentual concedido
ao salário mínimo nacional (1,81%).

NR17 – ERGONOMIA/ Foi elaborada uma cartilha com caráter
orientador abordando alguns dos principais temas relacionados à aplicação da ergonomia nas empresas. A Norma Regulamentadora nº 17 (NR17), que trata da ergonomia, objetiva
proporcionar o máximo de segurança e conforto aos trabalhadores no desempenho das suas atividades, adequando outros
elementos do sistema ao homem. Dentre os itens abordados

PISO SALARIAL DO ENGENHEIRO/ Integrantes do Contrab
visitaram os 11 presidentes de turmas do Tribunal Regional
do Trabalho da 4ª Região (TRT4) para apresentar o parecer
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destacou-se: manuseio e transporte de cargas, posturas de trabalho, organização do trabalho e pausas. Juntamente a esse
lançamento, realizou-se evento no dia 17 de abril, quando
aproximadamente 300 participantes debateram as principais
metodologias aplicadas por meio da NR17.

Principais representações do Contrab em 2018:
• Conselho de Relações do Trabalho e
Desenvolvimento da CNI – Thômaz Nunnenkamp
• Comitê Permanente Regional sobre Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção –
Representante da CNI/FIERGS: Sérgio Luiz Macedo Ussan

PMOC/ Com o objetivo de não onerar as indústrias, o Contrab
trabalha na regulamentação da Lei n° 13.589/2018, que determina que todos os edifícios de uso público e coletivo que possuam ambientes climatizados artificialmente, deverão possuir
um Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos
sistemas de climatização para prevenir ou eliminar os potenciais riscos à saúde dos usuários. A referida legislação exige
de todos os edifícios em que convivam grupos de pessoas, a
manutenção dos sistemas de refrigeração, condicionamento
de ar, ventilação e aquecimento com capacidade térmica superior a 60.000 BTUs.

• Comissão Tripartite e Paritária de Emprego do Estado do
Rio Grande do Sul – Representante: Joni Alberto Matte
• Conselho Estadual de Plano de Prevenção e
Combate a Incêndio – Thômaz Nunnenkamp

GESTÃO 2017/2020
Coordenador: Thômaz Nunnenkamp
Vice-coordenador: Guilherme Scozziero Neto
Conselheiros: Alessandra Lucchese, Alfeu Dipp Muratt, Ana Cristina M. C. Quevedo, Angelo
Garbarski, Antonino Germano, Arildo Bennech de Oliveira, Áurea Helena K. Binz, Benoni Rossi, Cássio
Frederico Molz, Claudino João José Simon, Diego Martignoni, Edson Morais Garcez, Eduardo Rissi,
Eliana Fialho Herzog, Eliseu Ferrigo, Euclécio Zanetti, Fernando Artur Kerber, Fernando Gonçalves
Amaral, Flávia Peil Perotti, Gélson Azevedo, Gérson Luiz Chaves, Gilberto Brocco, Giovane Motta
de Castro, Giovani Baggio, Gisele de Morais Garcez, Gustavo Juchem, Iuri Kiriyama Forte, Ivânio
Angelo Arioli, Jacinta Sidegum Renner, Jaime Bellicanta, Jonas Lied, Joni Alberto Matte, José Geraldo
Brasil, José Paulo Grings, José Pedro Pedrassani, José Pedro H. Schroeder, Juarez José Piva, Júlio
Carlos C. Kirchhof, Júlio Ricardo Mottin, Kellen Oliveira Wahast, Leandro Custódio, Lisiane Vieira
Mariense, Luciano Araújo dos Santos, Luis Carlos M. da Silva, Maikel Ribeiro Kirsch, Marcelo Piscitelli,
Marco Antônio A. de Lima, Marcos Giovane Rutsatz, Miriam Cischini, Nerison Antônio Paveglio,
Nilza Zanini, Odacir Conte, Patrícia Cardoso Rosa, Patrícia Mânica Ortiz, Paulo Roberto Tramontini,
Rafael Lonzetti, Renan Schwengber, Reomar Angelo Slaviero, Ricardo Abel Guarnieri, Rogério Luiz
Balbinot, Rosângela Benneti Almeida, Rosângela Muniz Barreto, Sérgio Ussan, Sérgio Welter, Ubirajara
Terra, Vitor Hugo Facchin, Vitor Hugo P. Tricerri, Vittorio Antonio S. Ardizzone, Volker Lübke
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O CONSELHO DE COMÉRCIO EXTERIOR (CONCEX)
identifica e acompanha as oportunidades e ameaças ao fortalecimento do comércio exterior, além de sugerir estratégias
que estimulem a competitividade das indústrias. A seguir, as
principais atividades destacadas em 2018:

foram tratadas pautas nas áreas de energias renováveis, hidrovias, carboquímica, inovação e metalmecânica.
MISSÕES ESTRATÉGICAS/ A FIERGS liderou a articulação nacional de missões empresariais para as feiras internacionais de
Hannover e Sial Paris. Hannover é o principal evento mundial
de tecnologia para indústria, em especial com destaque para
a evolução da aplicação da Indústria 4.0. A Feira Sial Paris, por
sua vez, focou em inovação para o setor de alimentos e bebidas, oportunidades comerciais e as perspectivas para o futuro
da produção alimentícia.

REUNIÕES/ Ocorreram dez reuniões do Concex com foco em
defesa de interesses do setor exportador em discussões de assuntos estratégicos como o equilíbrio cambial, acordos internacionais, defesa comercial, desoneração tributária, políticas
de comércio exterior, facilitação do comércio, entre outros.

PROJETOS NA HOLANDA/ O presidente Gilberto Petry liderou uma missão gaúcha para a Holanda com foco em Energias
Renováveis e Biogás. Na programação realizada, destaca-se
a realização do Brazil Network Day (BND) em que foi possível
mostrar aos investidores holandeses todas as possibilidades e
oportunidades que o Estado oferece por meio do poder público
e da iniciativa privada. A missão contou também com encontro
de negócios e visitas técnicas focadas nas energias renováveis.

CÂMARA EMPRESARIAL ARGENTINO-BRASILEIRA RS/ A
Câmara Empresarial Argentino-Brasileira RS (Ceab-RS) surge
com a finalidade de promover e incentivar mais o desenvolvimento das relações comerciais e econômicas entre a Argentina
e o Estado. É uma iniciativa do Consulado Geral da Argentina no
Rio Grande do Sul, FIERGS, Fecomércio-RS e Farsul.
ENCONTRO ECONÔMICO BRASIL-ALEMANHA/ Para promover a atração de investimentos alemães ao Estado, fortalecer relações econômicas e estabelecer parcerias com o país europeu,
uma missão oficial organizada pela FIERGS, a Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre e o governo do RS participou do Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA) 2018. O evento ocorreu
na cidade de Colônia (ALE). Após o EEBA, parte da delegação
seguiu na Alemanha, com visitas aos estados de Rheinland-Pfalz
(cidade de Mainz) e North Rheine-Westhphalia (Essen), onde

EMPRESÁRIOS JAPONESES/ O presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry, participou, em 24 de julho, da sessão
Oportunidades de Investimento e Ambiente de Negócios, realizada durante a 21ª Reunião Plenária do Conselho Empresarial
Brasil-Japão, em Tóquio. Ele apresentou as potencialidades do
Estado e do Programa Invest RS, uma parceria entre o governo
e a FIERGS para fomentar investimentos externos diretos.

ENCONTRO ECONÔMICO BRASIL-ALEMANHA
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ÍNDIA E LAC/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry,
participou da sessão plenária Índia e LAC: Desafios e Oportunidades em Comércio e Investimento, no Fórum Internacional
Índia-América Latina & Caribe, em Santiago, no Chile. Apresentou o programa InvestRS, com o objetivo de mostrar o Estado
e ampliar o comércio com a Índia e a América Latina.

à importação e ao trânsito de mercadorias e a participação
colaborativa nos processos para implementar as disposições
sobre facilitação do comércio. A FIERGS é a representante dos
interesses dos exportadores e importadores.
COMBATE À INFORMALIDADE/ Ao longo de ano de 2018, o
Concex representou a FIERGS na Comissão de Combate à Informalidade da Fecomércio-RS, atuando em conjunto com o
governo estadual, municipais e o ministério público.

REUNIÕES COM ENTIDADES DE COMÉRCIO EXTERIOR

PRÊMIO EXPORTAÇÃO/ A FIERGS integrou o conselho do Prêmio Exportação RS, reconhecimento à competência e à visão
estratégica das empresas gaúchas com atividades exportadoras
de bens ou produtos, fabricados e/ou comercializados no Estado.

Funcex: A Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior
(Funcex) é uma instituição cujo principal objetivo é desenvolver atividades relativas a pesquisas, estudos, formação de pessoal, informação, divulgação e assistência técnica no campo
de comércio exterior. É um canal permanente e independente
de comunicação entre o setor privado e o setor público, importante para a elaboração de políticas de comércio exterior.

RELAÇÕES BILATERAIS/ Ao longo de 2018, a FIERGS recebeu
embaixadores, cônsules e outras autoridades diplomáticas de
15 países: Emirados Árabes, Argentina, Espanha, França, Cazaquistão, Gana, Filipinas, Uruguai, Holanda, Bélgica, Irlanda, Coreia do Sul, Estados Unidos, Chile e Luxemburgo. Nessas recepções o Conselho apresentou a indústria gaúcha, bem como as
relações comerciais do Estado com os referidos países, a fim de
estreitar as relações bilaterais entre as economias. Além das recepções diplomáticas, ocorreram recepções a delegações internacionais de Emirados Árabes, Catalunha (Espanha) e Holanda.

AEB: A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) congrega e representa o segmento empresarial de exportação e
importação de mercadorias e serviços, bem como as atividades correlatas e afins. A representação da FIERGS nos dois principais fóruns, Funcex e AEB, é realizada pelo coordenador do
Concex e vice-presidente da FIERGS, Cezar Luiz Müller.
CEB: A Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) atua no acompanhamento das negociações internacionais, sobretudo dos
processos de integração comercial nos quais o Brasil está envolvido. Formada por entidades de classe, como associações,
federações e sindicatos, e por empresas de diferentes setores,
a CEB reúne mais de 170 membros.

OUTRAS INICIATIVAS
PROGRAMA IMERSÃO PARA DIPLOMATAS BRASILEIROS/
Trinta novos diplomatas do Instituto Rio Branco, em Brasília,
estiveram no RS para participar do Programa de Imersão na
Indústria Brasileira para Diplomatas Brasileiros, uma parceria
da CNI com o Instituto. O objetivo é levar aos diplomatas conhecimento e vivência prática a respeito da indústria brasileira
e de suas especificidades regionais. Durante a estada no RS,
os diplomatas conheceram os principais setores da economia
do Estado por meio de visita ao Sistema Indústria, a empresas,
polos industriais, institutos de pesquisas, entre outros.

CFB: A Coalização Empresarial para Facilitação de Comércio e
Barreiras (CFB) reúne cerca de 80 representantes do setor industrial com o objetivo de promover melhorias nas operações
aduaneiras e na política comercial brasileira. A coalizão atua,
entre outros gargalos, contra barreiras que prejudicam as exportações brasileiras e a burocracia alfandegária e aduaneira.

CHINA E A ÁREA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO/ O
presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China
(CCIBC), Charles Tang, esteve na FIERGS para falar sobre os
desafios e oportunidades no comércio entre Brasil e a China.
Tang destacou que a infraestrutura, especialmente em áreas
de energia, ferrovias, portos e aeroportos, segue como o principal objetivo dos chineses no Estado.

Procomex: A Aliança Pró-Modernização Logística do Comércio Exterior (Procomex) reúne instituições do setor produtivo,
instituições governamentais e entidades do poder público, organismos internacionais, organizações não governamentais,
especialistas e agentes do comércio exterior. O propósito é de
dotar o Brasil de um sistema de fluxo aduaneiro moderno e
competitivo, estimulador das atividades empresariais e que
sirva de referencial para os demais países do Mercosul.

OPORTUNIDADES NO CANADÁ/ Representantes do governo canadense apresentaram aos participantes do RS as oportunidades para exportação ao país e o que o mercado canadense oferece às empresas gaúchas. A realização do evento

Colfac: A Comissão Local de Facilitação de Comércio (Colfac) de Uruguaiana promove a discussão de propostas para
o aprimoramento dos procedimentos relativos à exportação,
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55° SEMINÁRIO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR

BARREIRAS COMERCIAIS E AOS INVESTIMENTOS/
O roadshow com enfoque nas barreiras comerciais faz parte
do projeto “Small Business without Barriers”, apresentado pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI) dentro da iniciativa
“Small Business Champions”, da Organização Mundial do Comércio (OMC) e Câmara de Comércio Internacional (ICC). O
projeto fornece ferramentas de suporte às empresas brasileiras, especialmente às micro e pequenas, para melhor entender, identificar e remover as barreiras comerciais no mercado
internacional.

foi do governo daquele país e da Câmara de Comércio BrasilCanadá, com apoio da FIERGS, por meio do CIN-RS.
CONFERÊNCIA SELECT USA/ Cem empresas gaúchas participaram da Conferência Select USA 2018, que reuniu executivos brasileiros e americanos, representantes do governo dos
Estados Unidos e de três estados daquele país. O objetivo foi
compreender o processo de internacionalização para os EUA
por meio de compartilhamento de experiências e depoimentos de quem tem conhecimento sobre inserção comercial na
principal economia mundial.

PA N O R A M A D A S R E L AÇÕ E S I N T E R N AC I O N A I S E
COMÉRCIO EXTERIOR DO RS/ Material elaborado pelo Concex
apresenta o ranking dos principais países exportadores e importadores do mundo, balança comercial do Brasil e RS, principais parceiros comerciais do RS, entre outras informações
relevantes para o comércio exterior do Brasil e RS.

55° SEMINÁRIO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR/
Realizado em uma parceria do Concex com o MDIC, promoveu a aproximação dos exportadores e importadores gaúchos
com técnicos da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), com
o propósito de aprofundar conhecimentos acerca dos procedimentos de Operações de Comércio Exterior sob responsabilidade desse órgão. Nesta edição se destacaram os temas:
Portal Único, Controle Administrativo no Comércio Exterior, Licenças de Importação e Drawback. Além das palestras, alguns
participantes realizaram também o Despacho Executivo, com
atendimento de casos específicos.

I NDI C ADOR DE DE SE M PE NHO E XPORTAD OR D E
MANUFATURADOS/ Mensalmente são atualizadas informações sobre a evolução das exportações gerais, dos produtos manufaturados e dos produtos manufaturados selecionados dos
últimos dez anos; a variação dos manufaturados selecionados
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mercados da Argentina, Peru, Colômbia e Paraguai, e para os
países asiáticos (que passaram a ser mais demandados nesse
ano). Foram realizadas nove oficinas de Inteligência Comercial,
sendo cinco do nível I (Seleção de Mercados Internacionais) e
quatro do nível II (Elaboração de dashboards para Análise dos
Mercados Internacionais), capacitando assim 65 empresas nos
temas. A equipe realizou, ainda, no começo do ano, três palestras em cidades do interior do Estado (Panambi, Santa Cruz
do Sul e Santa Rosa) para promover os serviços de Inteligência
e da área internacional da FIERGS. Além dessas, foi realizada
uma palestra sobre as perspectivas da América do Sul e do Caribe para empresas do APL da Saúde de Pelotas no meio do
ano. Outra atividade desenvolvida foi a participação na missão para a feira Belleza y Salud (Bogotá, Colômbia) com objetivo de realizar um estudo sobre o mercado de cosméticos no
país para a rede de Centros Internacionais de Negócios.

e a participação desses produtos selecionados na pauta exportadora geral e de manufaturados do RS.
Participação e apresentação do Concex em seminários e palestras
• Apresentação sobre a FIERGS e o Comércio
Exterior do RS para a Unisinos e Uniritter
• Palestra sobre os Acordos Internacionais
na ESPM e Unisinos
• Palestra sobre Acordos Internacionais e
Barreiras Técnicas na Assintecal
• Palestra no 4° Sul for Export promovido
pela Revista Amanhã
• Participação no Encontro Nacional de
Comércio Exterior ENAEX 2018
• Palestra sobre Acordos Internacionais no
InterAgro durante a Expointer

Promoção de Negócios: Ao longo do ano passado, a promoção de negócios organizou ações com foco a promover as
exportações, tanto por meio de ações estaduais quanto nacionais. Foram 12 missões empresariais, dentre as quais em dez
houve participação em feiras com o foco em prospecção de
tendências ou fechamento de negócios, sendo elas Expocomer, Cosmoprof, Hannover, Colombiamoda, Expoparaguay,
Missão Argentina, Circuito Moda, Salon du Chocolat, Websummit, Sial Paris, CIIE, IndiaLAC e Medica. As empresas buscaram
oportunidades em mercados como Alemanha, China, França,
Itália, Paraguai, Colômbia, Argentina, Portugal e Panamá. Essas
ações atenderam 144 empresas gaúchas de diversos setores
da indústria, tais como alimentos e bebidas, saúde e tecnologias médicas, TIC, máquinas e equipamentos. Também foi
realizado o Encontro Internacional do Setor da Moda, com a
presença de sete compradores estrangeiros. A promoção de
negócios, por meio do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) atendeu também 197 empresas que desejaram
iniciar ou expandir suas exportações. No âmbito do projeto,
foi organizada a 1ª Ação de Exportação Peiex, com a participação de nove tradings. No total das ações, a expectativa de
geração de negócios para as empresas gaúchas ficou na casa
dos US$11 milhões.

• Palestra sobre Acordos Internacionais na
reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva
da Erva-Mate durante a Expointer
• Participação no Seminário Internacional
Brasil e União Europeia na UFRGS
• Palestra sobre o Panorama do Comércio
Exterior do RS na Feevale
• Palestra sobre Negociações Internacionais na UFRGS
• Palestra sobre Internacionalização na UCS
Acompanhamento e análise dos acordos comerciais internacionais
• Mercosul e União Europeia
• Brasil e México
• Brasil e Chile
• Mercosul e Canadá
• Mercosul e EFTA

ATUAÇÃO DA GERÊNCIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
E COMÉRCIO EXTERIOR (GEREX)
Centro Internacional de Negócios do RS (CIN-RS): Em 2018,
o CIN-RS atuou em variadas frentes na busca por ampliar as
oportunidades da indústria gaúcha no mercado internacional.

Apoio ao Investidor: No ano passado foram realizadas as seguintes ações:
• Assinatura da Renovação do Programa InvestRS
com o governo do Estado para atuação conjunta
na promoção do investimento no RS

Inteligência Comercial: Dentre as principais ações realizadas,
a área de Inteligência Comercial desenvolveu 55 estudos de
mercado para 24 países abrangendo diversas regiões (América
Latina, Europa, África e Ásia). Destaque para os já tradicionais

• Encontro Brasil & Holanda de Bioenergia, recebendo
uma delegação holandesa composta de cinco
diferentes empresas do setor de energias renováveis
e especialistas. Um workshop para troca de
17

Sistema FIERGS/CIERGS
Relatório Anual 2018

CO N C E X
conhecimento entre a delegação internacional e
empresários gaúchos foi realizado, bem como visitas
técnicas a projetos em andamento no Estado

59 pedidos de retificação, aumento de 22,59% no número de
pesquisas realizadas em relação a 2017.
Além disto, foram emitidos 19 Ata Carnets e 257 certificados digitais.
Já a consultoria em Comércio Exterior atendeu 26 empresas e as respostas técnicas produzidas envolveram os
seguintes tópicos: Drawback, contratos internacionais, formação de preço, ex-tarifário federal, cálculo do custo de importação, despacho aduaneiro, documentos na exportação,
habilitação Siscomex e regimes de origem dos acordos internacionais. Também foram elaborados cinco pleitos de exclusão de ex-tarifário federal, uma consultoria técnica em formação do preço de exportação e uma consultoria técnica no
cálculo nos custos de importação. Além disto, foi ministrada
capacitação em operações de exportação e importação ao
arranjo produtivo local de Pelotas-RS (8 horas/aula e 20 pessoas de dez empresas capacitadas). Dentre os serviços oferecidos pela consultoria estão: Ex-tarifário federal, Habilitação
no Siscomex, Drawback, Formação de preço na exportação,
Cálculo do custo de importação, Modalidades de pagamento, Incoterm, Logística internacional, Regimes aduaneiros especiais, entre outros.

Capacitação: A área de capacitação em Comércio Exterior e
Relações Internacionais executou mais de 30 ações por meio
de seminários, workshops, oficinas e treinamentos, atendendo
cerca de 800 participantes.
Serviços e Operações de Comércio Exterior: Foram atendidas 2.327 empresas que demandaram 112.331 Certificados: de
Origem, Tabaco, Livre Venda, vistos, entre outros, consolidando um aumento de 5% no número de empresas atendidas em
relação ao ano de 2017. Deste total, 18.696 foram emissões no
formato digital-COD FIERGS, Além disto, foram normatizados
29.672 produtos com origem nacional. Também foram realizadas sete capacitações em certificação e regras de origem, totalizando 150 pessoas capacitadas, representando 50 empresas.
Também foi aberta uma nova unidade de emissão na cidade
de Flores da Cunha.
A atividade de Pesquisa de Similaridade Estadual atendeu
431 empresas na execução de 1.133 pesquisas de similaridade e

GESTÃO 2017/2020
Coordenador: Cezar Luiz Müller
Vice coordenador: André Meyer da Silva
Diretores Conselheiros: Aderbal Fernandes Lima, Amadeu Pedrosa Fernandes, Daniela Aesse
Kraemer, Iraní Tadeu Cioccari, Jose Augusto Peter Vaniel, José Carlos Estefenon, Norberto
Luiz Pasqualotto, Reomar Slaviero, Ricardo José Wirth e Torquato Ribeiro Pontes Netto.
Conselheiros: Ayrton Ramos, Bernard Kats, Carlos Paviani, Carlos Sehn, Cleomar Prunzel,
Claudia Ceolato Serafim, Denise Focardi Cardoso Gallio, Duílio Weissheimer De la Corte,
Heitor Klein, Helio Henkin, Humberto Repetto, Ivo Piccinini, Jorge Carlos Ribeiro, José Antonio
Alberici Filho, José Luís Kralik, Joselito Gusso, Julio Cesar Lopes Pedroso, Ladislau Boes, Lisiane
Kunst, Luis Pedro Cauduro Ferreira, Mauricio Tavares, Mauro Bellini, Miguel Fayet Trein, Milene
Silva Goulart, Paulo Marcelo Tigre, Renê Wlach, Reni Basei, Roberto Gräf, Rodrigo Benini,
Rodrigo Zereu, Sérgio Bolzan Panerai, Susana Kakuta, Valmor Thesing e Vânia Selgen
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NANOTECNOLOGIA EM PRODUTOS INDUSTRIAIS

O CONSELHO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (CITEC)
discute e formula proposições visando à melhoria do ambiente
de negócios, o estímulo ao desenvolvimento de empreendimentos baseados em inovação e o seu fortalecimento na estratégia das empresas. Alinhado à agenda da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) da CNI, o Citec atua sob a visão de um
agente catalisador de iniciativas privadas e de articulação com
os atores da tríplice hélice (universidade, indústria e governo).
Em 2018, atuou na promoção e defesa de interesses da indústria do Rio Grande do Sul por meio de reuniões, seminários,
missões e eventos. Foram reforçadas parcerias com o Sesi-RS,
Senai-RS e IEL-RS, com base nos temas educação, inovação social, empreendedorismo, tecnologia e inovação.

• Recursos Humanos para Inovação
• Pequenas e Médias Empresas Inovadoras
• Startups
• Propriedade Industrial
• Clusters e Arranjos Produtivos
ATIVIDADES EM 2018
• Participação nas reuniões do Comitê de Líderes da
Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) da CNI
• Estímulo às parcerias públicas e privadas (empresa
– universidades públicas e privadas e institutos de
ciência, tecnologia e inovação) para o desenvolvimento
de atividades pesquisa e desenvolvimento (P&D)

AGENDA DA MOBILIZAÇÃO/ Em 2018, o Citec reforçou o
compromisso da indústria brasileira com o desenvolvimento
científico, tecnológico e de inovação do país e promoveu debates e ações em sinergia com pontos da Agenda da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI/CNI), tais como:
• Marco Regulatório da Inovação

• Promoção e realização do evento Nanotecnologia em
Produtos Industriais: Alavancagem para Geração de
Negócios, que apresentou casos de produção e aplicação
da nanotecnologia no desenvolvimento de produtos na
indústria. Estimulou o desenvolvimento de novos modelos
de negócios e produtos a partir da parceria entre centros
de conhecimento e empresas industriais nas visões do
produtor e usuário da nanotecnologia, disseminando
oportunidades de financiamento para projetos inovadores

• Financiamento à Inovação
• Inserção Global via Inovação
• Cooperação Indústria – Universidade
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• Promoção e realização do evento Jornada 4.0, que
visou ampliar a eficiência e produtividade na indústria,
demonstrando as tecnologias habilitadoras disponíveis
através de fornecedores e integradores, cases de
indústrias que já aplicaram células de produção no
conceito da Indústria 4.0, e demonstração de startups
em operação com soluções voltadas à temática

• Participação na concepção da Jornada de Economia
Criativa – Inovação, Gestão e Desenvolvimento
Econômico do município de Porto Alegre, no
âmbito do Comitê de Economia Criativa local
• Participação nas atividades de cunho de desenvolvimento
tecnológico dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)
• Proposições para Aperfeiçoamento dos mecanismos da
Lei de Inovação Municipal (Lei complementar nº 721, de
29 de novembro de 2013/publicada no DOE nº 132, de
14 de julho de 2009) por meio do Conselho Municipal de
Ciência e Tecnologia e o Comitê de Economia Criativa

• Apoio e difusão do Programa de Imersão em Ecossistemas
de Inovação da MEI, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e com a
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
(Embrapii). O objetivo foi o de aproximar empresas
de institutos e centros de pesquisa no Brasil e no
exterior. Também ocorreram visitas aos laboratórios
credenciados pela Embrapii e aos Institutos Senai
de Inovação (ISIs). Os laboratórios atuam em áreas
como materiais sustentáveis e de alto desempenho,
otimização de sistemas de manufatura, sensoriamento,
customização de máquinas e componentes para
integração do processo produtivo, eletrônica embarcada,
manufatura aditiva, soluções em energia, entre outras

• Participação na comissão julgadora de projetos
do Prêmio Pesquisador Gaúcho da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul
(Fapergs) – Categoria Pesquisador na Indústria
• Participação nas ações do FF Meeting, grupo de
trabalho constituído para pensar a eficiência produtiva
no setor calçadista no contexto da Indústria 4.0
• Representatividade em fóruns legais e institucionais
na área de Ciência, Tecnologia e Inovação

• Promoção do Roadshow Embrapii, encontros compostos
por palestras e atendimentos empresariais. As empresas
participantes esclareceram eventuais dúvidas acerca
dos produtos e serviços oferecidos pela Embrapii
por meio dos Institutos Senai de Inovação (ISIs), e
iniciaram a estruturação de projeto de inovação com
subsídio financeiro das instituições parceiras

• Programa Desenvolve RS, que objetiva criar uma
base de potenciais fornecedores de produtos e
serviços, que atendam às demandas de investidores,
expansões e novos empreendimentos no Estado
• Construção do Termo de Cooperação assinado entre a
FIERGS e a Aliança para Inovação de Porto Alegre (Ufrgs,
PUCRS e Unisinos), reforçando o ecossistema de inovação
do município de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul

• Execução do Projeto Encadeamento Produtivo Indústria
+ FIERGS, piloto do setor metalmecânico, com o objetivo
de ampliar as alternativas para aquisição de materiais,
matérias-primas e serviços, contribuindo com o aumento
da competitividade das empresas industriais no Estado

• Participação no Movimento Hélice para Inovação da
Serra Gaúcha, ação desenvolvida por indústrias locais
que visam buscar soluções no curto e médio prazo,
envolvendo parceiros atuantes na perspectiva do
desenvolvimento e estímulo ao empreendedorismo local

• Promoção e realização do Roadshow Conexão Indústria
+ Startup, parceria FIERGS, sindicatos representativos
da indústria, Rede Gaúcha de Incubadoras de Empresas
e Parques Tecnológicos, nas cidades de Caxias do
Sul, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz e Santa Rosa. O
objetivo foi o de reduzir custos, melhorar o processo
e ganhar eficiência nas indústrias do Estado

• Promoção e realização da Rodada de Negócios
Mobilidade Urbana, Logística e Transporte, com foco na
prospecção de fornecedores para a área de mobilidade
urbana, logística e transporte. Encontro de negócios
com potenciais compradores e vendedores, além de
parceiros para joint-ventures, transferência de tecnologia
e demais modalidades de negócios, nos segmentos
automotivo, metalmecânico, internet das coisas, Indústria
4.0, logística, mobilidade urbana e serviços correlatos

• Participação nas atividades do Programa Startup
RS do Sebrae-RS, alavancagem e suporte ao
desenvolvimento de startups, negócios digitais e maker
• Participação na Rede Gaúcha de
Propriedade Intelectual (RGPI)

• Realização da Rodada de Negócios Fraport, que apresentou
o modelo de aquisições de materiais e serviços para as
operações do aeroporto Salgado Filho e a realização de
uma rodada de negócios com foco na prospecção de
fornecedores de serviços voltados à construção civil

• Articulação junto ao governo federal para redução
do backlog e melhoria operacional do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (Inpi)
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• Realização do workshop Inovação na Prática, uma iniciativa
em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), para
estimular projetos de inovação nas indústrias de pequeno
e médio porte e fomentar parcerias entre as empresas
• Promoção e realização do Painel Educação Básica,
Tecnologia e Inovação: pilares para o desenvolvimento
socioeconômico, uma iniciativa em parceria com o
Conselho de Pequenas e Médias Indústrias, do Comitê
de Futuras Lideranças Associativas e do Sesi-RS, que
contemplou a educação como ativo fundamental para
desenvolvimento do ecossistema empreendedor
RESULTADOS
Em 2018 o Conselho de Inovação e Tecnologia viabilizou a
conexão da indústria com novos mercados, constituiu parcerias estratégicas para a indústria, estimulou a cooperação
entre universidade-empresa e realizou atividades de defesa
de interesses e promoção da competência da indústria. Além
disso, atuou em processos de atração de investimentos para
o Estado e constituiu fórum permanente de discussões sobre
os temas relacionados à inovação e tecnologia no âmbito do
Sistema FIERGS.

GESTÃO 2017/2020
Coordenador: Daniel Raul Randon
Vice-coordenador: Ricardo Menna Barreto Felizzola
Conselheiros: Aderbal Fernandes Lima, Alessandro Cauduro Lima, Antônio Carlos Petersen
Xavier, Ayrton Pinto Ramos, Bernardo Ronchetti, Carlos Artur Trein, Carlos Eduardo Aranha,
Carlos Pretto Martini, Cristiani Reimers, Daniel Pedro Puffal, Danúbia Bueno Espíndola, Eduardo
Marckmann, Eduardo Renato Kunst, Evaristo Delfino Silveira Paim Filho, Fabiola Eggers, Fernando
Thome Kreutz, Filipe Schmitt, François Holl, Gleverton de Munno, Heitor Klein, Helio Leães Hey,
Hernane Kaminski Cauduro, Isabel Grunevald, João Carlos Deschamps, João A. Pêgas Henriques,
José Geraldo Brasil, José Luis Duarte Ribeiro, José Luiz Bozzetto, Josiele Stuani, Juliano Colombo,
Leonardo Reichow, Luiz Carlos Pereira da Silva, Luiz Ildebrando Pierry, Marcelo Sperb, Marcio
Roberto Machado da Silva, Marcos Osmar Arend, Marcos Rebello Dillenburg, Marcus Coester,
Maria Isabel de Toledo Andrade Cunha, Mariana de Freitas Dewes, Marli Elizabeth Ritter dos
Santos, Marlos Davi Schmidt, Mathias Elter, Newton Battastini, Odacir Deonísio Graciolli, Oldemar
Plantikow Brahm, Paulo Mattioda, Regis Sell Haubert, Roberta Ramos, Rodrigo Araujo Real, Rosana
Casais, Thaise Graziadio, Vinicius Farias Campos, Walter Rauen de Souza, Wendel Naum Passarin
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SANEAMENTO/ O Conselho de Infraestrutura defende e
apoia as ações que as empresas de saneamento (Corsan
e outras) devem implementar na busca de parcerias privadas, de modo a atender a sua universalização, ampliando o
financiamento das obras prioritárias de saneamento do RS.
Para viabilizar a prestação dos serviços por concessão nos
municípios de pequeno porte, o Coinfra defende a criação
de consórcios municipais para volumes e custos adequados
à prestação de serviços.

O CONSELHO DE INFRAESTRUTURA (COINFRA) da
FIERGS, composto pelos Grupos Temáticos de Energia, Logística, Telecomunicações, Saneamento e Irrigação atua entregando posicionamentos da classe industrial em relação à infraestrutura e logística junto às instâncias municipal, estadual
e federal. O objetivo é criar condições favoráveis ao desenvolvimento e melhoria da competitividade da indústria gaúcha
no mercado nacional e internacional.

Ações de caráter permanente
Ações de caráter específico
AGÊNCIAS REGULADORAS/ Defesa da independência e autonomia administrativa e financeira das agências reguladoras,
que atuam promovendo audiências públicas para a qualidade
da infraestrutura no Estado.

ASSOCIAÇÃO HIDROVIAS RS/ Criação da entidade em
parceria com principais entidades empresarias do Estado na
defesa de melhorias no modal hidroviário e portuário no RS.
MALHA SUL FERROVIÁRIA/ FIERGS, Farsul, Fecomércio,
Federarroz e Famurs enviaram manifestação ao ministro dos
Transportes e ao diretor geral do DNIT posicionando-se contrárias à renovação da concessão pelo governo da ferrovia,
trecho da malha sul.

AUMENTO DE INVESTIMENTOS/ Ano após ano a situação
decorrente da falta de investimentos federais e estaduais não
tem se alterado significativamente no RS, de modo que a infraestrutura em geral se mostra deficitária frente às demandas da
indústria e com isso o Estado segue perdendo competitividade em relação aos demais estados.

VEÍCULOS DE CARGA/ Posicionamento a favor de fiscalização por pesagem dos excessos de carga que são praticados,
causando a redução prematura da vida útil dos pavimentos.

FERROVIA/ O modal ferroviário, ao longo dos últimos anos,
foi sendo inviabilizado em decorrência da falta de investimentos na malha e material rodante, fazendo com que toneladas
de produtos sejam transportadas pelo modal rodoviário, desequilibrando a matriz logística. O Coinfra vem alertando a falta
de interesse por parte da Rumo, a concessionária da ferrovia
do RS, na solução do problema.

RODOVIA DE INTEGRAÇÃO SUL/ Acompanhamento técnico das audiências públicas que tratam da concessão da Rodovia de Integração Sul – Composta pelas rodovias BR- 101,
290, 386 e 448.
LICENÇAS AMBIENTAIS/ Atuação junto com o Codema
para auxiliar nas demandas junto a APA do Banhado Grande
para obtenção de licenças de instalação para parte das obras
de transmissão que estariam a cargo da Eletrosul na região
de proteção ambiental.

FERROVIA NORTE-SUL/ O Coinfra defende a permanente busca de soluções junto ao governo federal para a construção da Ferrovia Norte-Sul que interligará o Porto de Rio Grande via Santa
Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul com o restante da malha
brasileira. Este empreendimento se torna cada vez mais imprescindível para aumentar a competitividade logística do Estado.

ZONEAMENTO ECOLÓGICO AMBIENTAL DO RS (ZEE)/
Em 2018 foi dada continuidade de análise e sugestões ao
ZEE. O Conselho de Infraestrutura participou de reuniões e
debates com o intuito de subsidiar as necessidades de infraestrutura para os diversos modais que deverão ocorrer nos
próximos anos. Atividade desenvolvida em conjunto com o
Conselho de Meio Ambiente.

RODOVIAS ESTADUAIS/ Atuação na articulação e preparação de posições técnicas no sentido da aprovação da nova Lei
Estadual das Concessões Rodoviárias e contribuições em audiência pública no novo marco regulatório.
RODOVIAS FEDERAIS/ Em 2018, o Coinfra participou de audiências públicas, enviando contribuições, e reuniões específicas para tratar do novo edital de licitação da Rodovia de Integração Sul. Com a efetivação do leilão em novembro 2018, a
“RIS” é formada por trechos de quatro rodovias federais no Rio
Grande do Sul: as BRs 101, 290, 448 e 386. Ao todo, são 473,4
quilômetros, que passam por 32 municípios gaúchos.

PORTO DE RIO GRANDE/ Ações junto às autoridades por
tuárias estaduais e federais no sentido tornar mais ágil a
dragagem do Porto de Rio Grande, visando garantir a plena
operação do porto, evitando prejuízos aos usuários.
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REUNIÃO SOBRE INFRAESTRUTURA DO RS

GRUPO TEMÁTICO DE ENERGIA
O setor industrial é um dos grandes consumidores de insumos
energéticos. A garantia de sua disponibilidade, de forma confiável, com qualidade adequada e com modicidade tarifária compatível à realidade é motivo de permanente atenção e atuação.

Representações da FIERGS delegadas ao Coinfra
• Conselho de Infraestrutura da CNI
• Conselho de Consumidores de Energia
(CEEE-D, RGE e RGE-Sul)
• Conselho Rodoviário do Daer

Ações de caráter permanente:

• Conselho Deliberativo do DMAE
• Comissão de Acompanhamento Estratégico do Pelt/RS

MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA/ Visão nacional e atualizações mensais sobre o custo e fornecimento com apoio da
consultoria prestada pela GV Energy.

• Comissão de Obras Públicas da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC)
• Copergs, GT Região Sul-GTE-GN /
Ministério Minas e Energia

DEFESA DOS CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ENERGIA
ELÉTRICA/ Junto às principais empresas distribuidoras por
meio das representações nos Conselhos de Consumidores das
Distribuidoras de Energia.

• Comitê de Planejamento de Mineração do
Estado do Rio Grande do Sul (Comergs)
• Fórum Industrial Sul
• Associação Brasileira de Terminal Portuário (ABTP Sul)

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA ANEEL/ Participações defendendo os interesses dos consumidores da classe industrial.

• Fórum das Entidades de Engenharia do Estado RS
• Agenda 2020
• Comitê de Rotas de Integração das Américas (Crias)

Ações de caráter específico:

• Corsan

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA/ Aumento
da modalidade de geração pelo setor industrial, buscando a
redução e custos. Foi realizada a segunda edição do Fórum de

• APA-Banhado Grande
• GT-PCH’s – Bacias Hidrográficas
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de Rio Grande operar permanentemente com um calado de 14
metros (46 pés), uma vez que atualmente está operando com um
calado de 12,8 metros (42 pés). A Superintendência do Porto do
Rio Grande assinou, em outubro de 2018, ordem de início dos serviços de dragagem do porto com duração prevista de 10 meses. O
Coinfra fará o acompanhamento do serviço a ser executado pelo
consórcio das empresas Jan De Nul e Dragabrás, com investimento
de cerca de R$ 300 milhões de recursos do governo federal.

Geração de Energia com Fontes Renováveis, em parceria com
o Citec e Sebrae, que contou com a presença de mais de 557
participantes inscritos.
PROGRAMA INDÚSTRIA SOLAR RS/ Após negociações com
players do setor elétrico, foi formalizado um termo de cooperação específico para implantação de instalações de sistemas
de geração de energia elétrica com módulos fotovoltaicos
com condições favoráveis. É voltado para as indústrias gaúchas buscando melhoria da competitividade por meio da redução do custo de energia elétrica.

SEGUNDA PONTE SOBRE O GUAÍBA/ Para ser concluída, a
obra ainda necessita pelo menos mais de R$ 300 milhões e
existe também a necessidade da realocação de cerca de 120
famílias, que residem na Ilha Grande dos Marinheiros.

POLO CARBOQUÍMICO DO RS/ Apoio às ações realizadas
pelos empreendedores buscando alavancar sua implantação.

RODOVIA BR-116 SUL/ Ao longo de 2018, a duplicação na ligação entre a capital do Estado e o Porto de Rio Grande passou
por períodos nos quais o cronograma teve sua velocidade de
implantação reduzida pela falta do repasse de recursos pelo
Governo Federal. Ações foram realizadas, em conjunto com as
demais entidades regionais, junto à bancada gaúcha para a
manutenção das verbas destinadas à execução das obras para
reduzir impactos negativos no cronograma. No final do ano o
percentual de execução da obra era na ordem de 85,25 %.

USINA TERMELÉTRICA DE RIO GRANDE E UNIDADE DE
REGASEIFICAÇÃO DE GNL/ Manifestações junto ao Ministério de Minas e Energia, Aneel e Fepam com objetivo de criar
condições para que o empreendimento possa ter sua concessão mantida e que venha a ser construído.
OBRAS DE TRANSMISSÃO LICITADAS PELA ANEEL NO
ANO DE 2014/ A não realização de obras pela Eletrosul determinou a inabilitação de vários projetos de geração eólica,
térmica (biomassa, carvão), pequenas centrais hidrelétricas e
solares nos leilões da Aneel. Pelas graves consequências decorrentes do ocorrido, o assunto passou a ser acompanhado
permanentemente pelo Grupo Temático de Energia, condição
que deverá continuar até a sua conclusão após novo leilão.

PROJETO HIDROVIAS RS/ Parceria firmada entre as entidades FIERGS, Farsul, Fecomércio e ABT/Sul com os principais
usuários da hidrovia busca uma gestão compartilhada com o
Estado. O objetivo é atrair investimentos na hidrovia possibilitando uma navegação de qualidade e adequada capacidade
de integração logística.

GRUPO TEMÁTICO DE LOGÍSTICA
O custo logístico do Rio Grande do Sul sobe anualmente. Essa
situação provoca impacto direto na indústria de diversas formas, causando prejuízos. Motivo pelo qual essa questão é de
vital importância para o setor, demandando constante atenção e preocupação ao GT de Logística.

GRUPO TEMÁTICO DE TELECOMUNICAÇÕES
O acompanhamento de importantes temas do setor é uma necessidade sempre presente. Diante do crescimento do volume
de dados na rede, o grande número de dispositivos conectados e a inclusão de novas tecnologias, a segurança das empresas fica sujeita a ameaças.

Ações de caráter permanente:
Ações de caráter permanente:
ELEVAÇÃO DO CUSTO LOGÍSTICO/ Acompanhamento dos
fatores diretos e indiretos que contribuem para o crescimento do mesmo, buscando analisar e propor ações para frear o
crescimento.

AUMENTO DA EFICIÊNCIA/ A FIERGS debateu durante o
ano passado com seus conselheiros e especialistas as soluções que movimentaram o mercado, e que em um futuro
próximo se tornarão uma plataforma para o aumento da eficiência das organizações.

Ações de caráter específico:
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL/ Outros temas importantes e
debatidos foram a Transformação Digital e a preparação
necessária da infraestrutura para a Indústria 4.0. A preocupa-

PORTO DE RIO GRANDE/ A FIERGS tem buscado junto ao governo do Estado e Governo Federal ações que permitam o Porto
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uma situação preocupante sobre todos os aspectos e que requer
uma conjugação de esforços de todos os segmentos envolvidos.

ção com o produto gaúcho levou o Coinfra a realizar encontros
para trocar informações visando mostrar as potencialidades
do Ceitec, que desempenha um papel estratégico no desenvolvimento da indústria de microeletrônica do Brasil.

Ações de caráter permanente:
LEI DO SANEAMENTO BÁSICO/ Com a Lei do Saneamento
Básico foi cumprida uma parte importante do ponto de vista burocrático: ser o marco legal do setor, que até 2007 não
tinha nenhuma lei que regulasse. O GT defende que o início
da mudança para melhoria está relacionado à prioridade de
governo, tanto do Legislativo, quanto do Executivo. Tem que
estar colocado na agenda de Estado, de forma permanente e
com recursos financeiros gravados no orçamento.

Ações de Caráter Específico:
ESTAÇÕES RADIO BASE DA TELEFONIA CELULAR/ Os integrantes do GTE acompanharam as audiências realizadas, reuniões com o Poder Executivo, professores de universidades,
entre outros. A ação teve êxito e a legislação aprovada resolve
quase a totalidade das dificuldades que as operadoras tinham
para implantar seus equipamentos na cidade.
RETIRADA DE FIOS SEM USO DOS POSTES DA CEEE/ Em
virtude de uma nova lei municipal de Porto Alegre determinando a retirada de tais fios, o GTE fez uma mediação em reuniões entre as operadoras de telefonia e a CEEE Distribuidora
para a realização da “limpeza” na cidade. A operação de retirada foi iniciada e deverá se desenvolver nos próximos meses.

Ações de Caráter Específico:
APROVEITAMENTO BIOGÁS E BIOMETANO/ Como decorrência da Resolução Nº 685 de 29/06/2017 da Agência Nacional de Petróleo, sobre Gás Natural e Combustível, que libera a
comercialização, a movimentação de biometano oriundo de
estações de tratamento de esgoto, surge uma nova alternativa
de fonte de recursos para os serviços de saneamento. O GT de
Saneamento e Irrigação defende que as empresas como a Corsan e outras aprofundem estudos no sentido de fazerem o aproveitamento do biogás/biometano produzido nas estações de
tratamento de esgoto, para produção de energia elétrica para
reduzir suas despesas com esse energético nas suas atividades.
Podem até comercializar excedentes de produção para uso veicular, instalações residenciais, industriais e comerciais.

SEMINÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES/ A FIERGS, por meio
do Coinfra e do GT de Telecomunicações, realizou a XII Edição
do Seminário de Telecomunicações, em setembro. Especialistas debateram tendências e o futuro do mercado das telecomunicações.

GRUPO TEMÁTICO DE SANEAMENTO E IRRIGAÇÃO
A realidade dos serviços de saneamento é muito pequena no País,

SEMINÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES
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GESTÃO 2017/2020
Coordenador: Ricardo Lins Portella Nunes
Conselheiros: Cylon Rosa Neto, Carlos da Silva Garcia, Edilson Luiz Deitos e Sergio Luiz Klein

GT Energia
Coordenador: Edilson Luiz Deitos
Vice-coordenador: Carlos Weinschenck de Faria
Integrantes: Adib Paulo Abdalla Kurban, Adieci Vigannico da Silva, Alexandre Ramos, Aloísio Daniel
de Souza Azevedo, Anderson Curvello, André Rocha Vargas, Carlos Augusto Curço Lima, Débora
Presotto, Delcio Haupenthal, Eberson José Thimmig Silveira, Eduardo Knorr, Eduardo Tellechea
Cairoli, Guilherme Sari, Humberto L. Alves Batista, Jairo Alberto Zandoná, Jean Cristiano Bernardo,
Jefferson Lopes, João Pedro de Quadros, Júlio Elói Hofer, Leandro Nascimento Silva, Marcelo
Garcia da Silva, Paulo Milano, Pedro Augusto Buttenberger, Pablo Dias Moraes, Renato Schimitd
Barbosa, Ricardo N. M. Pigatto, Roberto Arsego Zuch, Thômaz Nunnenkamp, Ubirajara Terra

GT Logística
Coordenador: Sergio Luiz Klein
Vice-coordenador: Murilo Larcher Gerchmann
Integrantes: Alex Maschio, Andreas Montag, Carlos Eduardo Siqueira Campos, Daniel Lena
Souto, Eudes Missio Antidis, Fernando Cavalcanti Bizarro, Fernando Ferreira Becker, Fernando
Papisch Druck, Geraldo Luiz de Almeida, Ivan Faria, João Fortini Albano, José Luiz Rocha
Paiva, Leodir Senger, Luciano Ost, Luiz Afonso Senna, Luiz Dahlem, Luiz Shizuo Harayashiki,
Marcos Picarelli, Paulo Renato Menzel, Roberto Hallal, Sérgio Kirsch, Vilson Flores Busnello

GT Telecomunicações
Coordenador: Carlos da Silva Garcia
Vice-coordenador: Antônio Luiz Jardim Pereira
Integrantes: Alcyr Soares Cardoso, Ana Claudia Calderipe, Alfredo Heinz, Danilo M. Navarro
Filho, Fábio Bonadiman, Henrique E. Pufal, Eduardo Teixeira, Isidoro Barros Lopes, Ivan
Maciel Treiguer, Jaime Vicente Borin, João Alberto Wickboldt, Laiana Elisa de Souza, Luciano
Franz, Luiz Carlos Madruga, Marcio Martini, Marisa Bonow Lemieszek, Ney Silva, Oldemar
Plantikow Brahm, Paulo Altmayer Gonçalves, Rafael André Baldo de Lima, Romano Botin

GT Saneamento
Coordenador: Cylon Rosa Neto
Vice-coordenador: Odilon Menezes
Integrantes: Alexandre Beck de Souza, Aloísio Milesi, Antônio Carlos B. Alencar, Carlos
Alberto de Andrade Peixoto, Carlos Alves Mees, Daniel Irrigoyen Bolsoni, Eduardo
Barbosa Carvalho, Deisy Maria Andrade Batista, Edgar Hernandes Cândia, Eurico Estima,
Frederico Guilherme Kayser, Hugo Luiz Santana da Rosa, Nanci Giugno Begnini, Paulo
Tergolina, Pedro Augusto Buttenberger, Pedro Henrique Bronstrup, Percy Antônio Pinto
Soares, Pompílio Vieira Loguércio, Ronald Krummenauer, Wolney Moreira da Costa
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O CONSELHO DE MEIO AMBIENTE (CODEMA) busca
o aumento da competitividade da indústria aliada à sustentabilidade. Em 2018, foi intensa a atividade junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema). Chegou-se ao
final do ano computando ao todo, entre reuniões da plenária do Consema e de suas respectivas câmaras técnicas, 57
encontros. Destaca-se, ainda, as reuniões dos 12 grupos de
trabalho das câmaras técnicas, que trataram das seguintes
temáticas: Aquicultura, Silvicultura, Centros de Triagem de
Animais Silvestres, Zoneamento Eólico, Diretrizes para Geração de Energia Hídrica PCHs e CGHs, Prazo para Adequação
do Plano de Resíduos Sólidos, Reuso e Descartes de Efluentes, Educação Ambiental, Procedimento Simplificado de Licenciamento para Extração Mineral pelos Municípios, Plano
de Recuperação de Área Degrada, Acompanhamento do
Zoneamento do Rio Jacuí, Mineração na Lagoa dos Patos e
Mata Atlântica.
A participação do Codema em reuniões do Consema e de
Câmaras Técnicas foram as seguintes:

Também algumas portarias da Fepam, com impacto importante para a indústria, foram emitidas em 2018:
PORTARIA 115/2018: dispõe sobre procedimento a ser adotado no encaminhamento de Licença Prévia de Ampliação
para unidade própria de disposição final de resíduos sólidos
industriais.
PORTARIA 89/2018: dispõe sobre o licenciamento ambiental de
empreendimentos de geração de energia elétrica por fonte solar.
PORTARIA 87/2018: aprova o Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR Online e dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do Sistema no Estado do Rio Grande
do Sul e dá outras providências.
PORTARIA 86/2018: estabelece diretrizes, definições, critérios e procedimentos administrativos para procedimentos de
licenciamento ambiental das atividades de Sistema de Transmissão, Linhas de Transmissão com tensão igual ou superior a
38kV e Subestação de Energia, no Estado do Rio Grande do Sul.

CONSEMA E CÂMARAS TÉCNICAS
Nº DE REUNIÕES
Consema
10
CTP Agropecuária e Agroindústria
10
CTP Assuntos Jurídicos
5
CTP Biodiversidade
3
CTP Controle e Qualidade Ambiental
4
CTP Fundo Estadual do Meio Ambiente
3
CTP Gestão Compartilhada Estado/Municípios
12
CTP Mineração
5
CTP de Planejamento Ambiental
5
TOTAL
57

PORTARIA 74/2018: dispõe acerca do trâmite processual no
Sistema Online de Licenciamento Ambiental - Sol das atividades de Depósito de Agrotóxicos e Tratamento de Sementes.
PORTARIA 72/2018: revoga as autorizações gerais e autorizações de remessa de resíduos para fora do Estado emitidas com
prazo de validade indeterminado.
PORTARIA 71/2018: institui procedimentos para obtenção
da licença de operação parcial, no âmbito da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - FEPAM.

Em 2018, o Consema publicou 22 resoluções, sendo as
mais significativas para o setor industrial, com colaboração do
Codema, as seguintes:
• Resolução 372, que lista mais de 800 tipologias, passíveis
de licenciamento, destacando os de impacto de âmbito
local, cuja competência para licenciar é o município

PORTARIA 51/2018: altera a Portaria nº 33/2018 - DPRES que
dispõe sobre o Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR Online) e dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do Sistema no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras
providências.

• Resolução 380, que dispõe sobre os critérios
para identificação e enquadramento de
banhados em imóveis urbanos

PORTARIA 50/2018: dispõe sobre o procedimento e os critérios para o recebimento de resíduos sólidos gerados por terceiros, cujo gerenciamento pressupõe retorno ao fabricante,
visando à implementação da logística reversa.

• Resolução 386, que estabelece as bases técnicas
para Programas e de Educação Ambiental quando
exigido nos licenciamentos ambientais

PORTARIA 33/2018: aprova o Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos online, dispõe sobre obrigatoriedade de
utilização no RS e dá outras providencias.

• Resolução 388, que dispõe sobre os critérios
para o licenciamento de PCHs e CGHs
• Resolução 390, que dispõe sobre os procedimentos
para a atividade de silvicultura

PORTARIA 31/2018: dispõe sobre a coleta, transporte e destinação de resíduos oriundos do esgotamento sanitário.
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SISTEMA ONLINE

Algumas ações do Codema em 2018 merecem destaque:

PORTARIA 18/2018: dispõe sobre critérios e diretrizes gerais,
bem como define os estudos ambientais e os procedimentos
básicos a serem seguidos no âmbito do licenciamento ambiental de aterros sanitários.

ENERGIA E PCHS/ Desde 2017 o Codema trabalha junto com
a Fepam e um grupo de empresas para destravar o licenciamento. Foram solucionados 37 projetos e outros 93 estão qualificados como viáveis. Tais projetos somam um potencial de
investimento de R$ 3 bilhões que poderão gerar 480 MW de
energia e criar aproximadamente 12 mil postos de trabalho. O
Codema contribuiu para passar todo o regramento, que estava estabelecido pela Fepam, para o Consema, consolidando os
critérios para licenciamento.

PORTARIA 14/2018: introduz alteração na Portaria Fepam
nº 118/2014, que dispõe acerca da regulamentação do art. 3º
da resolução Conama 462/2014 e estabelece os critérios, exigências e estudos prévios para o licenciamento de geração de
energia a partir da fonte eólica no RS.
O Codema também participou de uma ação institucional
com o Ministério Público do RS em 2018:
• Visita do Ministério Público ao Codema em outubro do
ano passado, com o coordenador do Centro de Apoio
Operacional do Meio Ambiente (Caoma), promotor
Daniel Martini e a coordenadora do Núcleo de Resolução
de Conflitos Ambientais (Nucam), promotora de
Justiça Anelise Grehs. O Nucam foi criado para atuar
na condução de demandas de maior complexidade,
antiguidade, impacto ambiental e/ou urbanístico, ou
vinculadas a atividades de grande repercussão social ou
econômica, com foco na negociação e na efetividade

CONSTRUÇÃO CIVIL/ Foi construída uma norma que possibilitará destravar vários processos de licenciamento a partir da
definição de critérios para identificação de Banhado em Área
Urbana. Para a construção desta norma, já aprovada no Consema, o Codema trabalhou em conjunto com o Sinduscon-RS.
LICENCIAMENTO (ESTADO X MUNICÍPIO)/ O Conselho
de Meio Ambiente trabalhou na construção de norma, também do Consema, que trouxe clareza na definição de quais
atividades são passíveis de licenciamento ambiental pela
Fepam e quais são pelos municípios. Foram analisadas mais
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PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/ A proposta de
norma do Consema que exigia a apresentação de programas
de educação ambiental para todos os empreendimentos foi
ajustada, passando a ser exigida somente nos casos daqueles
sujeitos à Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

de 800 tipologias de atividades. Como ganho destaca-se
a redução do potencial poluidor de atividades industriais
que estavam classificadas com alto potencial poluidor beneficiando, por exemplo, a indústria de papel e papelão e
a farmacêutica. Outro ponto importante foi a definição de
que os procedimentos devem ser executados por um único órgão licenciador, mesmo que contemple mais de uma
atividade, cabendo a responsabilidade ao órgão competente responsável pela atividade principal. Ainda, regrou-se a
isenção de licenciamento ambiental para algumas atividades industriais de porte mínimo.

LICENCIAMENTO DA SILVICULTURA/ Na última reunião do
Consema de 2018, foi aprovada a Resolução 390/2018, que
dispõe sobre os procedimentos e critérios para o licenciamento ambiental da atividade de silvicultura de florestas plantadas
no Estado do Rio Grande do Sul. A resolução traz segurança
jurídica e simplifica o licenciamento ambiental da atividade.
O setor florestal passa, a partir de então, a trabalhar especificamente nas questões relativas ao Zoneamento Ambiental da
Silvicultura.

SISTEMA MTR ONLINE/ O Codema realizou sete oficinas de
capacitação para o setor industrial, em parceria com sindicatos
e associações. O uso do sistema online trouxe economia para
a indústria que não mais necessita emitir talonários e pagar
taxas para a emissão das autorizações. Além disso, obteve-se a
exclusão da obrigação do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) Online para algumas tipologias de resíduos, sistemas
de logística reversa formalmente instituída e para uniformes
e equipamentos de proteção individuais (EPI’s) encaminhados
para higienização.

ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO (ZEE)/ O Codema
avaliou e propôs ajustes em 18 produtos do ZEE – de um total
de 47 – que tratavam do diagnóstico e prognóstico ambiental
e socioeconômico do território do RS. Muitas propostas feitas
pela FIERGS foram aceitas. O ZEE está em fase final, ainda inconcluso.

GESTÃO 2017/2020
Coordenadores:
Walter Alexandre Rizzo Fichtner
(até junho de 2018)

Walter Lidio Nunes
(a partir de agosto de 2018)

Vice-coordenador: Newton Battastini
Conselheiros: Adolfo Antônio Klein, Alexandre Bugin, Audrey Lemes
Wonghon, Ana Curia, Bibiane Paula Lavratti, Caio Sbruzzi, Cecília Giovanella
Cecconi, Cezar Augusto Gazzaneo, Clóvis Zimmer, Cristiano Keil Gomes,
Cristiano Weber, Daniela Stumm Cardeal de Souza, Darci José da Silva,
Darlene Maria Fonseca Rodrigues, Diogo Carlos Leuck, Eduardo de Maio
Francisco, Eduardo Eugênio Assmann, Eduardo Osório, Fabiana Figueiró,
Felipe Bremm, Gabriela Grespan Câmara, Guilherme Guila Sebben, Gustavo
Gladzik, Gustavo Trindade, Hugo Springer, Jania Celinga, João Henrique
Franz Rodrigues, Jorge Antonio Heineck, Jorge Benites, Jorge Kuhn Neto,
José Airton Venzo, Jose Paulo Farinha Roir, Leandro Fagundes, Liliam
Bastos da Roza, Luciane Sartori, Luciano Valério, Luisa Falkenberg, Luiz
Francisco Bossle da Costa, Luiz Henrique Hartmann, Marcino Fernandes
Rodrigues Júnior, Mauro Machado Júnior, Odilon G. Amado Júnior,
Patrícia Araujo Corrêa, Paula Lavratti, Rita Clarice Machado Tissot, Roberto
Luis Potrick, Sandro Alves Auzani, Sandro Hansen, Serafim Quissini
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O CONSELHO DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR
(COAP) dedicou-se, em 2018, a identificar cenários legislativos
decorrentes das eleições do Senado, Câmara de Deputados e
Assembleia Legislativa. Igualmente importante foi o trabalho de
projeção do grau de governabilidade decorrente do alinhamento entre as novas composições dos Legislativos e dos Executivos
estadual e federal. Para isto, o Conselho elaborou um calendário
de debates e reuniões com a participação de consultores e cientistas políticos, que apresentaram informações relevantes para
composição de conjunturas no campo político. Estas contribuições auxiliaram o Coap a desempenhar sua missão de defesa
da indústria nos parlamentos. O acompanhamento do processo
legislativo possibilita a adoção de ações estratégicas e de mobilizações sempre que apresentadas proposições que repercutem
positiva ou negativamente no setor produtivo industrial. O conselho mantém canais de interlocução e divulgação constante
com as representações sindicais, por intermédio dos comunicados técnicos e do Coap Alerta.

proposição tem sua tramitação acompanhada pelo Conselho
de Articulação Parlamentar, tendo sido motivo de correspondência enviada em maio aos deputados federais, alertando
para a insegurança jurídica para os empreendimentos no RS,
dada a discrepância com os termos da legislação estadual.
AMAMENTAÇÃO/ Do deputado Gedeão Amorim (MDB/AM),
é o Projeto de Lei 10168/2018, que torna obrigatória a implantação de salas de apoio à amamentação, em empresas com
pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade. Possui similar no RS, igualmente monitorado pelo Coap, diante
das dificuldades em oferecer condições sanitárias adequadas
às trabalhadoras sem ampliação considerável de custos para
a indústria.
ROYALTIES PARA O VENTO/ Por solicitação do Conselho de
Infraestrutura, o Coap monitora a tramitação da Proposta de
Emenda Constitucional 97/2015, de autoria do deputado Heráclito Fortes (PSB/PI). A proposição transforma o potencial da
energia eólica em patrimônio da União e obriga o pagamento
de royalties pela sua exploração, evidenciando objetivo meramente arrecadatório.

ESFERA FEDERAL
TABELAMENTO DO FRETE/ Monitoramento das proposições
legislativas que trataram deste tema no Congresso Nacional
– Medida Provisória 832/2018 e PLC 121/2017 – com mobilizações frequentes dos sindicatos e da diretoria da FIERGS, na
tentativa de impedir a aprovação da matéria.

ENERGIA/ A FIERGS, por meio de ofício elaborado pela equipe
técnica do Coap, manifestou contrariedade à bancada federal
gaúcha pela aprovação de dispositivos no Projeto de Lei Complementar 77/2018, estranhos aos propósitos originais. De autoria do Executivo, a matéria tratou de aspectos regulatórios
relativos à privatização das distribuidoras de energia do grupo
Eletrobrás. Entretanto, emendas de parlamentares transferiram o custo dos furtos de energia no Norte e Nordeste às contas de todos os consumidores brasileiros.

REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO/ O fim da desoneração das contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamento motivou várias ações do Coap ao longo de 2018. A
reoneração foi tema de ofícios de sindicatos e da Presidência,
voltados aos senadores e deputados federais, além de orientação às entidades patronais para mobilização junto às entidades setoriais nacionais.

ESFERA ESTADUAL
ICMS/ O Conselho de Articulação Parlamentar monitorou a
tramitação, em regime de urgência do Projeto de Lei 190/2018.
De autoria do Executivo, a matéria prorrogou até 2020 as atuais alíquotas de ICMS, vigentes desde 2016. Além de acompanhar a tramitação da matéria, o Coap mobilizou os sindicatos
da indústria a integrarem campanha pela rejeição do projeto
de lei.

SISTEMA S/ A destinação de 25% dos recursos do Sistema S
para a constituição de um fundo nacional de segurança pública
é uma das propostas constantes no Projeto de Lei 10372/2018.
A tentativa de remanejar valores do Sistema é monitorada
com atenção pelo Coap, assim como as demais matérias com
o mesmo propósito. O Sistema S presta importante serviço de
qualificação profissional e de saúde aos trabalhadores. O PL
está em fase de constituição de Comissão Especial na Câmara
de Deputados.

PISO REGIONAL/ O reajuste das cinco faixas do piso salarial
regional em 1,81% motivou ações de defesa da indústria na
Assembleia Legislativa, articuladas pelo Coap em parceria com
o Conselho de Relações do Trabalho (Contrab). Mesmo que a
proposta do Executivo tivesse fixado o aumento em patamar
inferior aos de anos anteriores, a FIERGS manteve a campanha
favorável à extinção deste mecanismo. Em carta encaminhada

DISTÂNCIA MÍNIMA/ O estabelecimento de distância mínima de 150 quilômetros de unidades de conservação para instalação de indústrias que emitam efluentes gasosos de determinados compostos químicos é o que determina o Projeto de
Lei 8631/2017. De autoria do deputado Nilto Tatto (PT/SP), a
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pela repercussão financeira significativa que pode representar para as indústrias, caso aprovado. A proposição obriga a
implantação de salas de apoio à amamentação, independentemente do tipo de atividade e do número de trabalhadores
contratados. Depois de aprovada na Comissão de Constituição
e Justiça, apesar de ser claramente inconstitucional, a deputada solicitou sua inserção na Ordem do Dia, por meio de dispositivo no Regimento Interno. Até o final da legislatura, não
havia ingressado na pauta das sessões, tendo sido arquivado.

aos deputados estaduais, a entidade apresentou números da
economia, demonstrando que entre 2002 e 2015, o Rio Grande
do Sul teve a menor elevação da renda entre os 27 Estados:
apenas 30,8%, menor que os 45,4% verificados no Brasil no
mesmo período. Outra importante mobilização realizada impediu a elevação do índice para 4,17%, proposto por emenda
do deputado Luiz Fernando Mainardi (PT), e para 2,95%, em
alteração encaminhada pelo deputado Ciro Simoni (PDT).
CRÉDITOS PRESUMIDOS/ O Projeto de Lei 214/2015, que estabelece o índice de 30% como patamar para a apropriação
dos créditos fiscais presumidos de ICMS, manteve-se no radar
da equipe executiva do Coap pelo terceiro ano consecutivo.
De autoria do Executivo, a proposição, caso aprovada, causará
prejuízo significativo a inúmeras cadeias produtivas da indústria. O PL seguiu na Ordem do Dia das votações da Assembleia
Legislativa ao longo do ano, sem que fosse possível acordo de
líderes para sua inclusão na sessão plenária, tendo sido arquivado ao final da legislatura.

RÓTULOS 1/ O Coap monitora desde 2013 esta matéria, que
obriga empresas fabricantes de cosméticos, de produtos de
higiene pessoal e de limpeza a colocarem nos rótulos o selo
“Testado em Animais”. Várias ações foram desencadeadas pela
equipe executiva do Conselho, de modo a divulgar no parlamento as lacunas presentes no texto do Projeto de Lei 37/2015,
proposto pela deputada Regina Becker Fortunati (PTB). Esta
ausência de detalhamento traria prejuízos e insegurança jurídica às indústrias. A matéria foi arquivada pelo Parlamento.
RÓTULOS 2/ A questão da rotulagem de produtos voltou à
discussão com o desarquivamento do Projeto de Lei 44/2015,
apresentado pelo deputado Edegar Pretto (PT), que obrigava
a indicação expressa sobre o uso de agrotóxicos nos produtos
alimentares comercializados no Rio Grande do Sul. Com base
em parecer técnico do Conselho da Agroindústria, o Coap buscou demonstrar aos parlamentares que colocar a expressão
“produzido com agrotóxico” não agrega benefícios ao consumidor, devido à ausência de qualificação e quantificação das
referidas substâncias. Além disto, o PL invade competências
federais e coloca a indústria gaúcha em desigualdade de condições, comparada às das demais unidades da federação. O PL
foi arquivado.

PLEBISCITO DAS ESTATAIS/ Um dos temas mais importantes
de 2018 no cenário legislativo foi o das privatizações de algumas estatais, como CEEE, Companhia Rio-grandense de Mineração (CRM) e Sulgás, pretendidas pelo governo do Estado.
Como a Constituição Estadual prevê a realização de plebiscito
para decidir alterações referentes a estas estatais, o Executivo
tentou retirar esta obrigação, sem sucesso. Em outra medida,
buscou a realização da consulta popular no mesmo período das
eleições, derrotada em votação ocorrida em junho. A FIERGS,
por intermédio do Coap, acompanhou as discussões por ser
favorável à destinação de recursos para áreas efetivamente
estratégicas para o cidadão e o contribuinte, levando em consideração especialmente a situação financeira atual do Estado.
Ofício da Presidência da entidade foi encaminhado aos deputados estaduais que votaram a favor do projeto, elogiando a
atitude.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL/ O Coap acompanhou a continuidade da tramitação do PL 97/2017, de autoria do deputado Gilmar Sossella (PDT), que aborda novamente a remodelagem das delimitações da Área de Proteção Ambiental Delta
do Jacuí, possibilitando adequação da legislação estadual às
regras ambientais federais quanto à responsabilidade pelo licenciamento ambiental de atividades produtivas localizadas
nas proximidades da unidade de conservação.

CONTRIBUINTE/ Em parceria com demais federações empresariais do Rio Grande do Sul, a FIERGS participou da discussão
sobre a instituição de um Código de Defesa do Contribuinte.
Transformado no Projeto de Lei 76/2018, de autoria do deputado Fábio Branco (MDB), a proposição visa à instituição do
Código, que contempla direitos, garantias e obrigações dos
contribuintes e do órgão de controle da receita estadual. A
partir de parecer do Conselho de Assuntos Tributários, Legais
e Cíveis (Contec) o Coap passou a atuar em defesa da aprovação da matéria.

INCENTIVOS FISCAIS/ A obrigatoriedade de tornar públicos
os dados das desonerações fiscais foi proposta no Projeto de
Lei 234/2016, de autoria do deputado Jeferson Fernandes (PT).
O Coap atuou ancorado no posicionamento técnico do Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec), para o
qual a proposta perde a sua eficácia, pois atualmente a Secretaria da Fazenda já disponibiliza informações sobre incentivos
fiscais em sua página na internet. O PL foi arquivado.

SALAS DE AMAMENTAÇÃO/ O Projeto de Lei 173/2015,
apresentado pela deputada Juliana Brizola (PDT), permaneceu
no foco de atenção do Conselho de Articulação Parlamentar
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REUNIÃO-ALMOÇO COM MINISTRO DA CASA CIVIL

PESCA/ O Conselho de Articulação Parlamentar monitorou a
tramitação do Projeto de Lei 136/2018, que instituiu a Política
Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e o Fundo
Estadual da Pesca. Entre os dispositivos sugeridos pelo Executivo, constaram algumas limitações para o setor, que foi alertado pela equipe executiva do Coap.

CARTILHA/ Lançamento da cartilha “Os Limites da Legislação
Eleitoral”, escrita pelo advogado especialista em legislação
eleitoral Antônio Augusto Mayer dos Santos. A publicação foi
voltada a empresas e sindicatos da indústria, com normas e
orientações relativas às eleições majoritárias e proporcionais.

CANUDOS PLÁSTICOS/ Também no radar do Coap esteve
em 2018 a proposição que dispunha sobre a proibição da fabricação, fornecimento, venda, compra e disponibilização de
canudos plásticos descartáveis. Apresentado pela deputada
Regina Becker Fortunati (PTB), o Projeto de Lei 141/2018 tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, mas ao final do
ano foi arquivado.

EVENTOS
O Conselho de Articulação Parlamentar participou de diversos eventos no ano passado, entre eles:
• Reunião-almoço da diretoria da FIERGS com o ministrochefe da Casa Civil, Carlos Marun. As repercussões
do déficit do sistema de aposentadorias pública e
privada na capacidade de investimento do governo
federal foram os assuntos tratados. O integrante do
governo federal explicou aos empresários, em 11 de
janeiro, as propostas da Reforma da Previdência

MATERIAL PLÁSTICO/ A diminuição da aquisição, pelo governo do Estado, de material descartável à base de polietileno
ou de derivados de petróleo, destinados ao consumo de bebidas e alimentos foi proposta pelo deputado Enio Bacci (PDT).
O Projeto de Lei 155/2018, de sua autoria, foi acompanhado
pelo Coap, em virtude das medidas restritivas aos setores produtivos. Foi igualmente arquivado ao final da Legislatura.

• Seminário RedIndústria e Encontro Integração COAL/
CNI, em Brasília, nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro
• Lançamento da Frente Parlamentar em
Defesa da Reciclagem, na Assembleia
Legislativa do RS, no dia 26 de fevereiro
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• Lançamento da Agenda Legislativa da Indústria,
na CNI, em Brasília, em 20 de março

• Palestra “Cenário pós-eleições de 2018, configurações e
tendências” – Cientista social e política Elis Radmann, do
Instituto Pesquisa de Opinião (IPO), em 12 de novembro

• Participação nas reuniões ordinárias da Frente Parlamentar
do Empreendedorismo, da Assembleia Legislativa
• Conhecendo a Indústria – Sesi/Senai, em 8
de junho, evento voltado à sensibilização de
parlamentares da bancada federal gaúcha quanto
à importância, qualidade e capacitação do ensino
oferecido aos jovens pelo Sesi e Senai

AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EM 2018:
• 79 Projetos monitorados no Senado
• 186 Projetos acompanhados na Câmara Federal

• Palestra “Os limites da Legislação eleitoral”, proferida
pelo advogado e especialista em legislação eleitoral
Antônio Augusto Mayer dos Santos, na FIERGS, em
19 de abril, voltada a sindicatos e empresas

• 116 Projetos monitorados na Assembleia Legislativa
• 139 Comunicados Técnicos

• Palestra “Eleições presidenciais: ponto de
partida”, por Leonardo Barreto - Consultoria
Factual Informação e Análise, em reunião do
Coap, na sede da FIERGS, em 19 de junho
• Palestra “Eleições 2018 – Cenários e Perspectivas“, por
Cristiano Noronha, Vice- presidente e sócio da Arko
Advice, em reunião do Coap, em 23 de outubro

GESTÃO 2017/2020
Coordenadores:
Cláudio Affonso Amoretti Bier
(até abril 2018)

Walter Rudi Christmann
(a partir de maio 2018)

Vice-coordenadora: Maristela Cusin Longhi
Diretores conselheiros: Adriano Tollens Cauduro, Amadeu Pedrosa
Fernandes, Carlos Bertuol, Daniela Aesse Kraemer, Gilberto Ribeiro,
João Ruy Dornelles Freire, José Alfredo Laborda Knorr, Júlio Ricardo
Andrighetto Mottin, Marco Aurélio Vieira Paradeda, Newton Mario Battastini,
Ricardo Coelho Michelon, Thômaz Nunnenkamp, Ubirajara Terra
Conselheiros convidados: Airton Zoch Viñas, Antônio Jou
Inchausti, Gilberto Santiago, Léo Iolovitch, Luis Pedro Cauduro
Ferreira, Marcino Fernandes Rodrigues Jr., Vick Martinez
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O CONSELHO DA PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA
(COPEMI) representa e defende esse segmento industrial,
promovendo ações proativas e empreendedoras, visando
à melhoria constante da competitividade das indústrias.
Constantemente busca articulação com entidades representativas e governamentais em demandas de interesse da
pequena e média indústria do Rio Grande do Sul.

Em paralelo, trabalha-se em proposta de alteração da lei buscando maior segurança jurídica para as empresas.
APROXIMAÇÃO COM O INTERIOR/ No ano passado foi
realizada uma reunião regional em Guaporé para apresentar o Sistema FIERGS, as ações realizadas e os assuntos que
estão na pauta, bem como o GT de Governança e o Núcleo
de Acesso ao Crédito. Também foram ouvidas as demandas
das lideranças locais (empresários, sindicatos, associações
comerciais e industriais e câmaras de indústria e comércio).

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2018

SUCESSÃO EMPRESARIAL/ Foram realizadas duas edições
do evento Sucessão Empresarial: Desafios e Oportunidades
para Perpetuar o Negócio, sendo uma em Caxias do Sul,
com parceria do APL Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, Simecs, Simplás e Instituto Sucessor; e o outro
em Pelotas, com parceria do Sinduscon Pelotas e Fundação
Dom Cabral. Ambas orientaram os industriais sobre as alternativas de sucessão (familiar, profissionalização e venda) para perpetuar a empresa, com palestra técnica, cases
e debate.

2º SEMINÁRIO DA PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA/ Com
o tema “Repensando a Indústria para se Diferenciar”, o seminário apresentou oportunidades de inovação, produtividade e acesso a mercados adaptados à realidade das empresas
de pequeno e médio porte. Foram apresentadas palestras
e cases, além de um debate considerando a realidade empresarial gaúcha e brasileira, com mediação e facilitação
de especialistas no tema. As entidades do Sistema FIERGS
(CIERGS, Sesi, Senai e IEL) e os patrocinadores do seminário
(Sebrae e BRDE) puderam expor seus produtos e serviços
para o público industrial, complementando os conteúdos
apresentados na plenária. Participaram do evento 133 empresas, que contabilizaram 100% de satisfação.

CAPTAÇÃO DE R$ 9,5 MILHÕES/ Durante o ano passado, o
Copemi auxiliou nos 192 atendimentos realizados para obtenção de crédito em diversas finalidades, tais como capital
de giro, projetos de investimento/expansões, aquisição isolada de máquinas e equipamentos, investimentos em energia solar, agronegócio, exportação, inovação, entre outros.
Algumas empresas obtiveram sucesso em suas solicitações
nas linhas do BNDES, somando um desembolso em torno
de R$ 9,582 milhões, sendo que 96% desse valor foi para as
indústrias.

eSOCIAL EM DEBATE/ Realizado pelo Copemi, em parceria com o Contrab, o evento ”eSocial em Debate: O que o
pequeno e médio industrial necessitam saber” orientou os
pequenos e médios industriais sobre a importância da obrigação, os riscos, punições e as informações que precisam
passar ao Governo Federal. Estiveram presentes 143 empresas que responderam pesquisa e contabilizaram 94,8%
de satisfação. Além do evento, ao longo do ano foram enviados comunicados técnicos alertando sobre os prazos e
alterações de cronograma.

CREDENCIAMENTO FINAME/ O BNDES atendeu ao pleito
para reinclusão de uma tabela NCM (Nomenclatura Comum
do Mercosul) na lista de passíveis de credenciamento no
Finame, dando oportunidade para que as fabricantes possam vender seus produtos pelas linhas de financiamento do
banco. Além disso, uma empresa só conseguiu se cadastrar
e não perder uma venda de R$ 5 milhões porque, em parceria com o Contrab, foi emitido um parecer sobre a lei de
terceirização, atualizando o entendimento do banco.

AGENDA ESTADUAL DA INDÚSTRIA/ Entregue aos candidatos ao governo do Estado no segundo turno, com o
objetivo de propor melhorias no ambiente de negócios do
Estado relacionadas a sugestões de revogação do Manifesto
de Documentos Fiscais e Eletrônicos (MDF-e) e para transporte de carga intermunicipal. Também propõe a criação de
linhas simples para capital de giro e investimento.

CAPACITAÇÃO/ ‘’Financiar, Investir e Negociar Crédito” foi
o tema da capacitação realizada, em parceria com a CNI, Caixa Econômica Federal e IEL, com o objetivo de apresentar
para as empresas qual o crédito ideal para cada demanda, e
também como encaminhar o mesmo, renegociar as dívidas
e efetuar a portabilidade de crédito. Aproximadamente 18
pessoas participaram do treinamento e receberam atendimento especializado e individual dos gerentes PJ da Caixa.

VALE-PEDÁGIO/ Solicitado à CNI ingresso de Ação Direta
de Inconstitucionalidade referente à indenização em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, a ser paga pelo
embarcador ao transportador, no caso de descumprimento do pagamento do Vale-Pedágio em cargas lotação. A
Confederação ajuizou a ação (ADI 6.301), a qual encontra-se no STF e tem como relatora a ministra Cármen Lúcia.
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2º SEMINÁRIO DA PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA

LINHAS DE FINANCIAMENTO/ Por solicitação da Diretoria
da Abrameq, foram apresentadas as principais linhas de financiamento do BNDES para as indústrias (giro, expansão,
máquinas e equipamentos, inovação e exportação), bem
como as estatísticas operacionais de solicitações, aprovações e desembolsos, finalizando com uma comparação com
as linhas para agroindústria. Na sequência, a apresentação
foi parcialmente replicada na Reunião de Diretorias da
FIERGS e do CIERGS.

possibilidades de financiamento para projetos de inovação.
Na oportunidade, ocorreram atendimentos para esclarecimento de dúvidas e orientações sobre como iniciar a estruturação de projeto de inovação com subsídio financeiro das
instituições parceiras.
PAINEL/ O painel Educação Básica, Tecnologia e Inovação:
Pilares para o Desenvolvimento Socioeconômico, uma iniciativa realizada em parceria com o Conselho de Inovação e
Tecnologia, o Comitê de Futuras Lideranças e o Sesi-RS, contemplou a educação como ativo fundamental para desenvolvimento do ecossistema empreendedor. A oportunidade
para uma formação sólida, desde o ensino fundamental, é
fator decisivo para a performance dos negócios nos tempos
atuais e será ainda mais em um mundo com maior disponibilidade de tecnologias que impactarão diretamente os
processos de geração de valor no ambiente empresarial.

NANOTECNOLOGIA EM PRODUTOS INDUSTRIAIS/ O
evento realizado em parceria com o Citec “Nanotecnologia
em Produtos Industriais: Alavancagem para Geração de Negócios”, apresentou casos de produção e aplicação da nanotecnologia no desenvolvimento de produtos na indústria.
Esse fato estimula o desenvolvimento de novos modelos de
negócios e produtos a partir da parceria entre centros de
conhecimento e empresas industriais na visão do produtor
e do usuário da nanotecnologia, e disseminando oportunidades de financiamento para projetos inovadores.

OUTRAS AÇÕES DO COPEMI EM 2018
• Envio de 32 informativos referentes a oportunidades
para MPMEs, crédito e financiamento, tabelamento
do frete, alterações legislativas e obrigações

ROADSHOW EMBRAPII/ Foram realizados encontros no
Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em
Metalmecânica (ISI SIM) e no Instituto Senai de Tecnologia
(IST) em Mecatrônica, visando apresentar os produtos e
serviços oferecidos pela Embrapii, por meio dos ISIs, e as

• Foram realizados cerca de 230 atendimentos,
sendo 38 para cadastro de produtos no BNDES
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(Cartão BNDES Fornecedor e Credenciamento
Finame) e 192 para obtenção de crédito
• Representação no Conselho Deliberativo do
Sebrae-RS e no Conselho Temático da Micro
e Pequena Empresa (Compem) da CNI
• Participação no 5º Seminário Pense nas Pequenas
Primeiro, organizado pela CNI, que discutiu as políticas
e as oportunidades para as micro e pequenas empresas,
incluindo a revisão da lei geral, financiamento,
reforma trabalhista, produtividade e a Indústria 4.0
• Alinhamento das ações do Sesi-RS, Senai-RS, IEL-RS e
Sebrae-RS para projetos voltados às pequenas e médias
indústrias, buscando o atendimento das demandas
dos sindicatos e as necessidades das indústrias

GESTÃO 2017/2020
Coordenador: Marlos Davi Schmidt
Vice-coordenador: Sergio de Bortoli Galera
Conselheiros: Adair Angelo Niquetti, Adriano Tollens Cauduro, Alexandre Bittencourt De Carli,
Angelo Garbarski, Ayrton Ramos, Carla Carnevali Gomes, Carlos Pretto Martini, Cláudio Longhi,
Eduardo Cervelin, Eliseu André Ferrigo, Eubirajara Bezerra Medeiros, Gilberto Brocco, Guilherme
Scozziero Neto, Gustavo Saldanha, Joni Matte, Jorge Romeu Ritter, José Geraldo Brasil, Juarez
José Piva, Leandro Blakenheim Melotto, Lisandro Rocha dos Santos, Luiz Carlos Pinheiro, Luiz
Carrer, Luiz Felipe Willig, Margarete Benstroinski, Maurício Tavares, Mauro Dutra, Newton
Battastini, Norberto Pasqualotto, Reomar Slaviero, Roberto Paganella Neto, Rodrigo Holler
Petry, Roque Noschang, Rubén Antonio Duarte, Tiburcio Aristeu Grings e Volnei Luiz Sebben

Coordenador do GT de Governança Corporativa: Marlos Davi Schmidt
Vice-coordenadores: Eduardo Cervelin, Fernando Holderbaum, Lisandro Rocha dos
Santos, Roberto Cauduro Roedel, Roberto Martins e Rodrigo Holler Petry
Conselheiros: Domingos Ricca, Eliana Vincensi, Leonardo Wengrover, Márcio Gonçalves e Rui Bastian
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O CONSELHO DA AGROINDÚSTRIA (CONAGRO) atua
nas questões que afetam a competitividade do setor agroindustrial do Estado, assim como dos elos que compõem as suas cadeias produtivas. Em 2018, destacaram-se os seguintes temas:

na, aves, ovinos, leite e pescado. O trabalho tem os seguintes
objetivos: criação de ambiente favorável aos empreendimentos, agregação de valor aos produtos e serviços, aumento da
produção, produtividade e competitividade, participação integrada entre o governo do Estado e entidades representativas dos setores, utilização de dados, informações e trabalhos
disponíveis e, por fim, acolhida de ideias e propostas inovadoras. A primeira etapa do trabalho envolveu a identificação dos
principais gargalos e dificuldades dos setores e propostas de
ações, com definição de responsáveis, cronograma e acompanhamento. Atualmente o grupo encontra-se em processo de
execução das ações demandadas por setor conforme segue:
• Setor Aves e Suínos: encaminhado pedido a Sefaz para
conceder diferimento nas operações entre cerealistas. Setor
concordou em avançar na questão das contratualizações
futuras nas compras de grãos, especialmente o milho

LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS/ Em 2018, o Conagro deu suporte estratégico e operacional para a Associação
de Logística Reversa de Embalagens (Aslore). Este trabalho
possibilita às empresas realizarem a complexa operação de logística reversa de embalagens com custos mais competitivos,
com metodologia e segurança técnica, diminuindo os riscos
de penalidades perante os órgãos ambientais. No ano passado, a Aslore participou da negociação da 2ª Fase do Acordo
Setorial Nacional junto ao Ministério do Meio Ambiente, bem
como organizou seu plano de ação e projetos para a referida
fase, que compreende o período de 2018 a 2022. A Aslore, em
parceria com o Instituto Euvaldo Lodi, organizou um evento para as indústrias, com objetivo de orientar e informar os
empresários sobre a obrigatoriedade da logística reversa de
embalagens de produtos não perigosos, bem como realizou
diversas apresentações para esclarecimento do tema. Atualmente, a Aslore possui 88 indústrias associadas.

• Setor Bovinos: apresentadas as questões que
envolvem a implantação da rastreabilidade no
RS. Participantes especialistas da Seapi, Mapa
e UFRGS realizam uma avaliação técnica da
implantação da rastreabilidade no Estado
• Setor Lácteos: formação de um comitê constituído
pelas seguintes entidades: Seapi, Sdr/Emater, Mapa/
Sfa-RS, Sindilat, Ocergs, Embrapa/Leite, FIERGS, Famurs
e Fetag e com a finalidade de elaborar uma proposta de

PROTEÍNA ANIMAL/ O Conagro participou do Grupo de Trabalho da Proteína Animal, coordenado pelo BRDE. O grupo reúne
as entidades representantes dos setores da carne bovina, suí-

LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS
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com o setor de alimentos, como o modelo tipo Semáforo, que
se demonstrava o mais adequado e informativo para o consumidor. A rotulagem do tipo Semáforo chama a atenção com
as cores (verde, amarelo e vermelho) e informa a quantidade
daquele ingrediente no produto, já a rotulagem tipo Alerta,
destaca a presença do nutriente em alta quantidade, em preto
e sem nenhuma informação. Essa escolha da Anvisa leva consumidores a deduzirem que a indústria de alimentos é a única
responsável pelo consumo em excesso de certos nutrientes.
Mas estudos demonstram que cerca de 27% do sal consumido
pela população vem de produtos industrializados, o restante,
cerca de 73%, vem da preparação dos alimentos na cozinha. O
Conagro enviou alerta para indústrias e sindicatos de alimentos para que os mesmos respondessem à consulta pública da
Anvisa, bem como respondeu à consulta, reforçando que o
modelo Semáforo seria o mais adequado.

constituição de um banco de dados e de uma campanha
de marketing valorizando o produto leite e de um plano
de trabalho para 2018. Sob a coordenação do Sindilat
ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO (ZEE)/ O ZEE
é instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades
públicas e privadas, e estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental,
dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade. O ZEE organiza, de forma vinculada, as decisões dos
agentes públicos e privados quanto a planos, programas,
projetos e atividades que direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital
e dos serviços ambientais dos ecossistemas. O Conagro permaneceu acompanhando o assunto junto ao Codema, levando sugestões objetivando a defesa dos interesses da cadeia
agroindustrial.

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS EM FRIGORÍFICOS/ O Conagro,
juntamente com o Codema e com os sindicatos das indústrias
da carne bovina, realizou trabalho para propor alterações na
Diretriz Técnica 1/2016 da Fepam sobre a emissão atmosférica
proveniente da incineração de Material Especificado de Risco
(MER). Os parâmetros colocados não atendem à realidade dos
frigoríficos gaúchos. As principais propostas de alteração foram referentes à temperatura de incineração e ao tipo de material emitido. Quanto à temperatura foi proposto que fosse
alterada de 800ºC para uma faixa de 400ºC a 500ºC, pois os
frigoríficos realizam a queima em caldeiras e não em incineradores como dita a diretriz. As caldeiras não alcançam a temperatura de 800ºC.
Com relação aos materiais emitidos foi questionada a colocação da dioxina e do furano, pois esses materiais não são
emitidos a partir da queima do MER.
Esses e outros pontos foram desenvolvidos em um documento e entregue a Fepam. Ao mesmo tempo foi sugerida
a constituição de um grupo de trabalho formado entre representantes da Fepam e do setor para debater sobre os parâmetros, inclusive com a realização de testes, em caldeira de um
frigorífico padrão, para comprovar que as proposições de alteração atendem à queima do material com segurança.

PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL PARA EXPORTAÇÃO/
Um Certificado de Livre Venda e Apto para Consumo Humano
para Exportação de Produtos de Origem Vegetal é uma demanda do Conselho da Agroindústria da FIERGS. Trata-se de
solicitação de um número expressivo de países importadores
de alimentos vegetais industrializados, para que os órgãos oficiais competentes do Brasil emitam um certificado afirmando
que o produto brasileiro “é apto para consumo humano”. Em
situações pontuais, alguns países importadores aceitam Certificado de Livre Venda emitido por entidades de classe com
a declaração de que o produto cumpre com as exigências legais brasileiras, sendo apto para o consumo humano. Mas a
grande maioria dos destinos das exportações exige que este
certificado seja emitido com a chancela de um órgão oficial
competente. Em 2018, o Ministério da Agricultura (Mapa) colocou em consulta pública uma minuta de Instrução Normativa
com requisitos, critérios e procedimentos para Certificação Sanitária na Exportação de Produtos de Origem Vegetal. Apesar
do certificado proposto não atender todos os produtos vegetais industrializados, apenas os que contêm Padrão Oficial
de Classificação (POC) junto ao Mapa, o Conagro respondeu
a esta consulta, colocando considerações importantes para as
indústrias.

PROEX/ O Conagro tratou sobre o Programa de Financiamento às Exportações (Proex), pois estavam ocorrendo muitas
inadimplências nas exportações amparadas por esse financiamento. O Banco do Brasil não estava repassando os recursos
financeiros para as empresas, por orientação do Tesouro Nacional. Os problemas afetaram as empresas gaúchas exportadoras para Cuba e Angola. Com apoio do Concex, foram encaminhadas correspondências para a Camex, Banco do Brasil e
MDIC relatando a situação e solicitando providências.

ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ALIMENTOS/ A Anvisa iniciou o processo da mudança regulatória da rotulagem nutricional de alimentos em 2014 e, em 2018, publicou a Tomada
Pública de Subsídios (TPS) para a sociedade contribuir com
pontos técnicos sobre a mudança. Mas a Anvisa apresentou
como alternativa de mudança apenas a rotulagem tipo Alerta,
ignorando os outros modelos que vinham sendo discutidos
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SEMINÁRIO/ Evento construído em parceria com o Sebrae, já
na sua terceira edição, o seminário O Futuro em Alimentos e
Bebidas, em novembro de 2018, orientou os atores da cadeia
de alimentos para a estratégia da agregação de valor aos produtos alimentícios gaúchos. O seminário também teve apoio
do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), associações, sindicatos e universidades para potencializar ações de parceria. Dentre os 432
participantes destacam-se empresários de micro e pequenas
empresas do setor de alimentos, produtores rurais, indústrias,
agroindústrias e varejo de alimentos e bebidas, bares, restaurantes e padarias. Foram abordados os cenários econômicos
2019/2020 para o setor, inteligência artificial, sustentabilidade,
inovação, tendências e oportunidades de mercado em alimentos, pesquisas e desenvolvimento de produtos de alto valor
agregado. Também foram apresentadas histórias de sucesso e
as dificuldades de empreendedores gaúchos.

• PL 2.259/2016: a Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) aprovou o Projeto de Lei nº 2.259/16, que
cria o Sistema Estadual de Logística Reversa de Embalagens
e seus resíduos recicláveis. A presente lei aplica-se a todas
as embalagens para os produtos consumidos no território
do Estado do Rio de Janeiro, sejam elas produzidas ou
simplesmente comercializadas, independentemente do
material utilizado e ainda aos resíduos dessas embalagens
suscetíveis de coleta, tratamento e beneficiamento pelos
sistemas existentes ou que venham a ser criados para
facilitar o cumprimento da legislação em vigor. Para o
Conagro, o principal problema dessa lei para as indústrias
é com relação à sua meta bianual de aumento em 10%
da taxa de reciclagem dos materiais a partir de 2018,
que pode ser maior que a meta nacional de 22% e com
tendência para cópia dessas obrigações em outros Estados.
O Conagro levou suas considerações para a Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro para atuação
na normatização da Lei junto ao poder executivo, para
que a meta no estado do Rio não ultrapasse a nacional

NO ANO PASSADO, O CONAGRO
ACOMPANHOU, DEBATEU E ATUOU SOBRE
OS SEGUINTES MARCOS LEGAIS:
• PL 5/2018: o Projeto de Lei Estadual PL 5/2018,
proposto pelo deputado Zé Nunes, dispõe sobre a
produção e a comercialização de queijos artesanais
de leite cru e dá outras providências. O setor de
laticínios não chegou a um consenso sobre a
proposta do PL. O Conagro segue monitorando

O CONAGRO REALIZOU AS SEGUINTES AÇÕES
DE ARTICULAÇÃO E REPRESENTAÇÕES:
• Participou do V Seminário de Segurança Alimentar
– Agrotóxicos. O evento foi organizado pelo
Ministério Público e visa a intensificar medidas
protetivas na área da segurança alimentar

• PL 87/2018: o Projeto de Lei Estadual PL 87/2018, proposto
pela deputada Regina Becker, institui o Programa “Um
dia sem carne” a ser implementado na rede pública
de ensino do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências. O Conagro preparou parecer contrário,
que ao mesmo tempo propõe alterar o texto do PL para
que a adesão ao programa seja facultativa, de acordo
com a realidade das escolas. O PL encontra-se na CCJ

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
O Conagro disponibilizou informativo mensal sobre a Exportação da Agroindústria Gaúcha.

GESTÃO 2017/2020
Coordenador: Marcos Odorico Oderich
Conselheiros: Alexandre Guerra, Aristides Vogt, Ayrton Ramos, Carla Carnevali Gomes, Clenio
Pillon, Claudimir Rodrigues, Darlan Palharin, Edi Luiz Deitos, Eduardo Motta Pereira, Fernando
Carvalho, Flavio Merch, Heverton Borges, Irani Tadeu Ciocarri, José Carlos Estefenon, José Alfredo
Knorr, José Eduardo dos Santos, Júlio O. J. Barcellos, Luiz Felipe Schiavon, Márcia Barcellos,
Margarete Benstroinski, Nestor Freiberger, Onélio Pilecco, Paulo Roberto Velhinho Ely, Roger
Klafke, Rogério Kerber, Ronei Lauxen, Romar Belling, Sérgio Gomes Fonseca Junior, Tatiana
Sangali, Thaise Graziadio, Walter Rauen de Souza, Wanderlei Zamberlan, Zilmar Moussalle
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produzidos por adolescentes na primeira edição do Concurso
Literário da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase
RS). A produção de 102 páginas é uma parceria do Banco de
Livros da FIERGS, Fase RS, Programa Estadual de Defesa dos
Consumidores (Procon-RS), e Sage Foundation.

Cumprindo o slogan “Transformar o Desperdício em Benefício Social”, a Fundação dos Bancos Sociais, vinculada ao
CONSELHO DE CIDADANIA da FIERGS, seguiu oferecendo
às comunidades carentes, em 2018, os excedentes industriais
dos mais variados segmentos. Também proporcionou cursos
de capacitação profissional, treinamentos, mas principalmente, introduzindo as técnicas de gestão empresarial ao Terceiro
Setor, que representam mais de 800 entidades assistenciais em
nosso Estado.
A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais é mantida pelo
Sistema FIERGS e administra 13 Bancos Sociais: Banco de Alimentos, Banco de Computadores, Banco de Gestão e Sustentabilidade, Banco de Livros, Banco de Materiais de Construção,
Banco de Mobiliários, Banco de Órgãos e Transplantes, Banco
de Projetos Comunitários, Banco de Refeições Coletivas, Banco
de Resíduos, Banco de Tecido Humano, Banco de Vestuários e
Banco de Voluntários.

BANCO DE COMPUTADORES
O Banco de Computadores recebeu doações de equipamentos
de informática, impressoras entre outros equipamentos eletrônicos, e os repassou às instituições assistenciais localizadas
em áreas de risco social, que já mantêm cursos de informática,
ou queiram iniciá-los. Em 2018 recebeu, fez a manutenção e
doou 966 computadores e equipamentos. Além disso, o Banco
realizou cursos de iniciação profissional gratuitos, onde jovens
são capacitados profissionalmente para atividades no setor de
informática, pelo Senai-RS.
BANCO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE –
BANCO DE DADOS E MAPA SOCIAL
Concebido como o “cérebro” do projeto dos Bancos Sociais,
no ano passado realizou e armazenou o cadastro das entidades assistenciais de Porto Alegre. Atende às necessidades dos
Bancos Sociais no controle de estoques, emissão de notas fiscais, comprovantes, e emissão de relatórios. Por meio da parceria da Sage Foundation, foram criados softwares para os 23
Bancos de Alimentos do Estado.

BANCO DE ALIMENTOS DE PORTO ALEGRE
Em 2018, o Banco de Alimentos de Porto Alegre distribuiu
769.637 quilos de alimentos, beneficiando 172 entidades carentes mensalmente, além de implementar diretamente em
89 instituições os Projetos de Segurança Alimentar: Primeiros
Passos, Nutrindo o Amanhã, Oficina do Sabor, Cozinha Nota
Dez e Passos da Longevidade. Este trabalho foi realizado por
profissionais e estagiários das Faculdades de Nutrição, Gastronomia e Engenharia Alimentar de diversas universidades
parceiras. Grande destaque do ano foi a quarta edição da
Campanha Natal do Bem, promovida em parceria com a RBS
TV. Foram 79 dias de divulgação da marca do Banco de Alimentos na TV, jornal, rádio e outras mídias, o que gerou 447
toneladas de alimentos arrecadados no Estado. Outra ação de
grande repercussão estadual e nacional, dentro do Natal do
Bem, foi a “Cavalgada do Bem”, que reuniu cavaleiros de 132
CTGs e Piquetes, representando 79 cidades gaúchas. A ação
arrecadou 90 toneladas de alimentos e propiciou reportagem
no Jornal Nacional.

BANCO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
As sobras de materiais de obras de empresas da indústria da
construção civil são matéria-prima deste banco, que mantém
uma estrutura de armazenamento e logística para receber doações, classificá-las e distribui-las para pequenas reformas em
instituições do Terceiro Setor. Em 2018, o Banco de Materiais
de Construção doou 7,3 mil itens às ONGs atendidas e projetos
diversos.
BANCO DE MOBILIÁRIOS
Os móveis doados ao Banco de Mobiliários que não estiverem
em perfeitas condições passam por reparos necessários e são
distribuídos para instituições assistenciais, escolas e creches
cadastradas. Neste banco, também são oferecidos cursos de
formação de mão de obra, totalmente gratuitos, com conteúdo programático e Certificação do Senai-RS, para pessoas em
situação de risco social. No ano passado, o Banco de Mobiliários doou 642 itens às entidades beneficiadas.

BANCO DE LIVROS
Higieniza, organiza e doa livros novos e usados captados em
campanhas próprias, ou doados por editoras, livrarias e empresas. Os volumes arrecadados são doados para a formação de
espaços de leitura e bibliotecas em escolas, presídios, postos
de saúde, Fase, associações comunitárias, entre outras entidades. Em 2018, doou 71,6 mil livros.
O Banco de Livros participou, de 1º a 18 de novembro, da
64ª Feira do Livro de Porto Alegre, recebendo mais de 7 mil
exemplares.
Outro destaque de 2018 foi o lançamento do livro “Dobras, Pincéis e Vozes”, que ocorreu na 64ª Feira do Livro de Porto
Alegre. A obra é uma coletânea de materiais textuais e gráficos

BANCO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTES
O Banco de Órgãos e Transplantes manteve o trabalho de sensibilização no ambiente empresarial, destacando a importância da cultura para doação de órgãos. Neste sentido, promoveu no ano passado múltiplas ações com enfoque educativo
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forma prática e objetiva, busca integrar os empresários dos
mais diversos segmentos empresariais, por meio da Bolsa de
Recicláveis (www.bolsadereciclaveis-rs.com.br), um portal que
mantém cadastradas mais de 11 mil empresas que podem
livremente negociar, trocar, comprar, doar ou vender resíduos. Uma novidade em 2018 foi o Banco da Sucata, oriundo do
Banco de Resíduos, que se encontra em fase de instalação.

nas empresas, universidades, escolas e clubes de serviços
(Rotary e Lions). Além disso, realizou jogos entre transplantados, eventos, seminários, e divulgação de materiais gráficos.
BANCO DE PROJETOS COMUNITÁRIOS
Recursos e Incentivos fiscais são a matéria-prima do Banco de
Projetos Comunitários, que busca primeiramente divulgar os
recursos existentes no País para atender projetos do Terceiro
Setor, e que são captados junto a empresas que declaram pelo
lucro real, por intermédio da confecção de web cards, flyers e
vídeos. Além disso, capacita instituições interessadas na elaboração de projetos para captação desses recursos financeiros. O
Banco colabora ainda na orientação às entidades, mostrando
como administrar e prestar contas dos recursos recebidos. Somente em 2018, o Banco de Projetos Comunitários estimulou
a captação de R$ 1,55 milhão para atendimento de múltiplos
projetos.

BANCO DE TECIDO HUMANO-PELE
Instalado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, proporciona a recuperação de crianças e adultos com sequelas de
queimadura graves. Capta, processa, preserva e disponibiliza
lâminas de pele alógena para transplante de pele. Em 2018,
o Banco de Pele teve 36 doadores e 39.488 cm² de pele disponibilizada para transplante. Foram realizados 34 envios de
pele (37.683 cm²) para transplantes em hospitais de diversos
Estados brasileiros.
BANCO DE VESTUÁRIOS
O Banco de Vestuários recolhe aparas, retalhos, malhas, sobras, resíduos em geral da indústria têxtil e de vestuário e repassa e redistribui essa matéria-prima para artesãs, clubes de
mães, grupos de terceira idade, associações de bairros, igrejas
e centros comunitários que mantenham serviços e atividades
de corte e costura para suas comunidades. Somente no ano
passado, o Banco de Vestuários doou 31,9 mil quilos de aparas
de roupas e tecidos e produções. Este material é transformado
em todo tipo de produto, tais como conjuntos de mesa, aventais, agasalhos, roupas de cama, colchas, cobertores, artesanatos, entre outros. Em 2018, o Banco de Vestuários ofereceu
cursos de iniciação e qualificação profissional em parceria com
o Senai-RS e Sivergs gratuitamente. 				

BANCO DE REFEIÇÕES COLETIVAS
O Banco de Refeições Coletivas identifica, orienta e intermedia
o aproveitamento dos excedentes de produção de cozinhas
industriais para destinação a creches, asilos, escolas, orfanatos e outras entidades assistenciais que estão localizadas nas
proximidades das empresas doadoras. Em 2018, 80 empresas
participaram do programa, doando 864 mil refeições às instituições carentes do Estado.
BANCO DE RESÍDUOS
Seguindo os conceitos de Economia Circular, o Banco de Resíduos incentiva, orienta e indica as melhores práticas de logística reversa para as empresas, buscando redução, reutilização,
reciclagem e reaproveitamento dos resíduos industriais. De

BANCO DE VESTUÁRIOS
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BANCO DE ALIMENTOS

PREMIAÇÕES
Em 2018, os Bancos Sociais receberam premiações
nacionais e estaduais:

BANCO DE VOLUNTÁRIOS
O Banco de Voluntários atua como um arregimentador, tanto de pessoas, quanto de empresas. Os voluntários zelam
pela manutenção e operacionalidade de todos os bancos
nas suas mais diversas áreas. São milhares de pessoas que
doam o seu tempo nos primeiros Sábados Solidários de
cada mês para auxiliar na captação de alimentos junto aos
supermercados, ou ainda na separação, higienização e catalogação de livros, na separação de milhares de itens de
cada um dos Bancos Sociais, ou na participação em eventos,
feiras e diversas ações.

• A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais recebeu o
Prêmio Top Cidadania ABRH-RS, edição 2018, categoria
Organização, com o case “Banco de Materiais de
Construção”. O Banco promove a sustentabilidade
por meio do aproveitamento de excedentes, sobras,
resíduos, pontas de estoque e tudo o que perdeu valor
comercial na área da construção civil, transformando-os
em benefício social para a população carente. Desde a
sua criação, o Banco de Materiais de Construção, já doou
mais de 100 mil itens e capacitou mais de 700 pessoas em
cursos gratuitos de qualificação e iniciação profissional

OUTROS DESTAQUES DOS BANCOS SOCIAIS EM 2018
Os Bancos Sociais da FIERGS formaram 252 alunos nos cursos de iniciação e qualificação profissional. As aulas foram
ministradas por instrutores do Senai-RS, assim como o conteúdo programático e a certificação. Os cursos são modulares e totalmente gratuitos, podendo ser realizados por
grande parte da população carente.
Após a realização dos cursos, a Fundação dos Bancos
Sociais acompanha o desenvolvimento dos alunos, doando
matéria-prima aos formandos dos Bancos de Vestuários e
Mobiliários, para que possam dar continuidade aos seus
trabalhos e gerar renda em suas comunidades. Os Bancos
Sociais também orientam os formandos para a inserção no
mercado de trabalho e contam com o apoio do SIVERGS.

• O Banco de Alimentos de Porto Alegre foi agraciado
com o Prêmio Top Cidadania ABRH-RS, edição
2018, categoria Organização, com o case “Passos da
Longevidade-Qualidade de Vida”. Desenvolvido pelo
Banco de Alimentos, em parceria com a Unisinos e
estagiários de nutrição, o projeto promove melhorias
na qualidade de vida de idosos participantes de grupos
de convivência das instituições conveniadas ao Banco
de Alimentos. Os resultados obtidos com a implantação
do projeto demonstram que práticas educativas em
saúde são efetivas na medida em que incrementam
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o conhecimento dos idosos, levando em conta seu
autocuidado e a melhoria da sua qualidade de vida
• O projeto Primeiros Passos do Banco de Alimentos
foi vencedor do Prêmio Criança 2018, da Fundação
Abrinq, que reconhece iniciativas inovadoras voltadas à
Primeira Infância (da gestação até os 6 anos de idade)
• A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande
foi homenageada com as medalhas Defesa Civil
e Ernesto Dornelles, honrarias que reconhecem
o trabalho eficiente na prestação de serviços
públicos para a sociedade em nome do Estado
• A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande
do Sul recebeu o Troféu Símbolo 2018, durante
evento no Salão Vip da ASSGAPA/CSSGAPA, que
celebrou os 40 anos da Símbolo Eventos
• O Banco de Resíduos da FIERGS participou da primeira
edição do Prêmio Lixo Zero do Brasil, uma realização do
Instituto Lixo Zero Brasil em conjunto ao Menos 1 Lixo,
sendo certificado na categoria Redução e Reuso, a qual
reconheceu ideias que visam à redução do lixo, seja com
atitudes ou produtos de reutilização e não de descarte

GESTÃO 2017/2020
Coordenador: Jorge Luiz Buneder
Vice-coordenador: Júlio Mottin
Coordenador Executivo: Paulo Renê Bernhard
Conselheiros diretores: Carlos da Silva Garcia, Oscar Alberto Raabe, Ricardo
Sessegolo, Torquato Ribeiro Pontes Netto e Walter Lidio Nunes
Conselheiros convidados: Adir Fração, Afranio Kieling, Antônio Cesa Longo, Clódis Xavier
da Silva, Daniela Kraemer, Daniel dos Santos Kieling, Eduardo Mainieri Chem, Francisco
Oderich, Gustavo Duarte S. Goulart, Hamilton Romanatto, Helso Oliveira, João Vontobel,
José Carlos Silvano, Marco Antonio Perottonni, Marco Antonio Kraemer, Maria Elena
Johannpeter, Rafael Sá, Renê Mesquita, Sérgio Gonçalves Neto, Wilson Schumacher
Conselheiros presidentes dos Bancos Sociais: Paulo Renê Bernhard (Alimentos), Arlene
Lubianca (Mobiliários), Eduardo Mainieri Chem (Tecido Humano-Pele), Frederico Gerdau
Johannpeter (Projetos Comunitários), João Antonio Porto Costa (Gestão e Sustentabilidade),
Gilberto Soares Machado (Computadores), Hermes Gazzola (Refeições Coletivas), Lucila Rojas
Osório (Vestuários), Aquiles Dal Molin Júnior (Materiais de Construções), Tito Livio Jaime
Goron (Resíduos), Valter Duro Garcia (Órgãos e Transplantes), Waldir da Silveira (Livros)
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e eSocial – “Projeto Viva Mais”, dentre outros

Para fortalecer o propósito de defender os interesses dos
industriais, tornar as indústrias mais competitivas e os sindicatos industriais mais representativos, foi criado o CONSELHO
DE ARTICULAÇÃO SINDICAL E EMPRESARIAL (CONASE).
Vinculado à Presidência, o Conase trabalha no aperfeiçoamento da gestão sindical, promovendo palestras e eventos, estimulando projetos de desenvolvimento sindical e interagindo
fortemente com as entidades industriais do interior do Estado,
fomentando o associativismo e tratando, também, de assuntos de Defesa e Segurança. De forma alinhada à missão e visão
da FIERGS, em 2018 foram realizadas importantes ações, dentre as quais:

• Intercâmbios de Lideranças Setoriais: 12 eventos
• Benchmarking sindicais: três edições
• Realização da etapa estadual e participação na etapa
nacional do Prêmio de Boas Práticas Sindicais CNI, das
quais foi vencedor o Sinplast-RS com a boa prática
“Criação de Instituto para valorização do plástico”
• 3º e 4º Diálogos da Rede Sindical da Indústria: 25
de abril de 2018 e 22 de novembro de 2018
• Projeto RoadShow de Inovação, em parceria com
o Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) da
FIERGS: realização de cinco eventos (Santa Cruz
do Sul, em 14/05/2018; Pelotas, em 06/06/2018;
Caxias do Sul, em 13/06/2018; Porto Alegre, em
20/06/2018 e Santa Rosa, em 26/06/2018)

RELAÇÕES SINDICAIS
• Elaboração e execução de projetos e parcerias com a
Confederação Nacional da Indústria (CNI), no âmbito
do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) e
do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e
Pequenas Indústrias (Procompi), contribuindo para ampliar
a representatividade e a sustentabilidade dos sindicatos
industriais, por intermédio de uma atuação integrada
das entidades que compõem o Sistema Indústria

• Modelo de Atuação Articulada entre as áreas Sindical e de
Mercado: Implantado e em Execução, a partir de setembro
de 2018, com três sindicatos industriais participantes
• Projeto Novo Sindicato Negociador:
realizado em 2, 3, 9 e 10 de outubro

• Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA): FIERGS
destacada nacionalmente pela CNI como terceiro lugar
entre as Federações com mais de cem sindicatos

• Encontro com Contadores: “Falando Sobre o eSocial”,
realizado em 24 de outubro, em Porto Alegre
• Oficina de Inovação Associativa com Design
Thinking: 10 de outubro de 2018

• Programa de Apoio à Competitividade das Micro e
Pequenas Indústrias (Procompi): execução de seis
projetos e realização de duas missões internacionais

• Aprovação do Projeto de Fortalecimento
Sindical – Sindicato Mais com Menos:
reposicionamento de Sindicatos, revisão de
portfólios e de valores de associativismo

• Implantação do Comitê Executivo Sindical
• Articulação e parcerias fechadas com o Sesi:
editais de Ergonomia e “Sorrir faz Bem”, Eventos

REUNIÃO REGIONAL SANTA CRUZ DO SUL
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1ª OFICINA DE INOVAÇÃO E DEFESA – COMANDO MILITAR DO SUL E UFRGS

• Eventos em parceria com o Contrab: Seminário “A
Evolução da Modernização Trabalhista”, realizado
em 12 de junho, e Seminário de Negociações
Coletivas, em 20 de março de 2018

O Conase desenvolveu também, em 2018, outras ações
de destaque na área de administração do quadro social e de
mobilização institucional:

• Realização de mais de 4 mil atendimentos aos Sindicatos
Industriais filiados, tais como: consultas, estudos e
pareceres jurídicos, elaboração de documentações de
sindicatos (editais, atas, circulares, correspondências,
dentre outros), revisão de estatutos, apoio e consultoria
em processos de regularização dos sindicatos, pedidos
de registro e alteração sindical, incorporação e fusão,
negociações e convenções coletivas, processos eleitorais e
nos processos de implantação e cobrança de contribuições.
Além disso, o Conase contribuiu também para a realização
de enquadramentos sindicais, atuação em processos
de dissídios coletivos, realização de audiências, apoio e
participação em assembleias e eventos, dentre outros

• Articulação e atendimento a demandas de representação
institucional, especialmente no interior do Estado
• Participação em solenidades, cerimônias e eventos
oficiais, pela via da representação institucional
• Realização de Reunião de Vice-presidentes
Regionais do CIERGS, em 9 de outubro de 2018
• Apoio em Reuniões de Conselhos de
Representantes da FIERGS e Assembleias
Ordinárias e Extraordinárias do CIERGS
• Realização de reuniões regionais em municípios do
interior, junto com lideranças regionais (28/03/2018, em
Candelária; 14/06/2018, em Santa Maria; 29/08/2019,
em Vera Cruz; e 15/10/2018, em Santa Cruz do Sul)

• Dez palestras ministradas sobre temas
jurídico-sindicais e trabalhistas

• Organização da comitiva da FIERGS composta por
empresários industriais do Estado no Encontro
Nacional da Indústria (Enai 2018), organizado pela
CNI e realizado em Brasília, em 3 e 4 de julho

• Negociações coletivas das categorias inorganizadas
• Encontro com Executivos Sindicais, realizado
em 28 de novembro de 2018

• Organização da comitiva da FIERGS no
programa “Conhecendo Brasília”, em parceria
com a CNI nos 21 e 22 de agosto

• Representação da FIERGS nos processos
de dissídios coletivos
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CO N A S E
COMITÊ DA INDÚSTRIA DE DEFESA E SEGURANÇA
Em 2018, o Conase se envolveu, também, nas iniciativas junto
ao Comitê da Indústria de Defesa e Segurança (Comdefesa). Criado em 2009, o Comdefesa protagoniza uma série de
ações que visam à mobilização das competências industriais
do Estado para o atendimento das demandas militares, constituindo-se em fórum de reunião da indústria do Rio Grande do
Sul já fornecedora e potencial fornecedora à área militar. Atua
em estratégias voltadas à inserção de novas indústrias no setor
e no relacionamento da FIERGS com a área militar, especialmente com Marinha, Exército e Aeronáutica. Como principais
ações do Comdefesa em 2018, destacam-se:

militares da Marinha, Exército e Aeronáutica
• Prestígio a solenidades, eventos, reuniões e
palestras de forças militares e policiais (Marinha,
Exército, Aeronáutica, Brigada Militar do Rio
Grande do Sul, Corpo de Bombeiros e outras)
• Participação em atividades e realização de ações em
parceria com o Polo de Defesa de Santa Maria
• Visitas técnicas para conhecimento de projetos
estratégicos, tal como a Aeronave KC-390
• Jornada de Estudos da Escola de Comando e Estado-Maior
do Exército (Eceme), no Painel Econômico do Rio Grande
do Sul, em agosto de 2018, em parceria com a Farsul

• Cinco reuniões, envolvendo mais de 120 participantes
da área militar, empresários industriais, representantes
de arranjos produtivos locais, associações,
universidades e centros de conhecimento

• Apoio a eventos na área de defesa, por meio da
realização de palestras e participação em debates
• Participação no Conselho Temático da Indústria de Defesa
(Condefesa) da CNI, criado em novembro de 2018

• Audiências com comandantes de organizações
GESTÃO 2017/2020
CONASE
Coordenador: Gilberto Ribeiro
Vice-coordenador: José Luiz Bozzetto

Membros natos: Arildo Bennech Oliveira (Capital), Bruno Artur Fockink (Missões),
Carlos Heinen (Serra Caxias), Carlos Bertuol (Serra Centro), Flavio Haas (Centro), Irani
Tadeu Cioccari (Campanha), Jairo Zandoná (Planalto), Nelson Eggers (Vale do Taquari),
Torquato Ribeiro Pontes Netto (Sul), Walter Lidio Nunes (Metropolitana)

COMDEFESA
Coordenador: Gilberto Ribeiro
Vice-coordenador: José Luiz Bozzetto
Representantes civis: Aderbal Lima, Adriano Tollens Cauduro, André Meyer da Silva, Arildo Bennech
Oliveira, Carlos Artur Trein, Christian Böge, Cláudio Barreto Viana, Diogo de Gregori, Gelson Dalberto,
Hugo Domingos Zattera, Joaquim Guedes Rezende, Jorge Buneder, Luis Henrique Kraemer Campos,
Narcélio Ramos Ribeiro, Newton Mario Battastini, Pedro Antônio Xavier Zaluski, Rodrigo Décimo,
Rosana Casais, Rudinei Pizzatto, Ubiratã Rezler, Ulf Bodgawa, Vitor J. P. Neves, Walter Câmara
Representantes militares: Brigadeiro-do-Ar Arnaldo Silva Lima Filho (ALA 3), General-de-Exército
Geraldo Antônio (Comando Militar do Sul – CMS), Vice-Almirante José Renato de Oliveira (5º
Distrito Naval – 5º DN), Major-Brigadeiro-do-Ar Raul José Ferreira Dias (militar reformado), Capitãode-Mar-e-Guerra Amaury Marcial Gomes Junior (Capitania Fluvial de Porto Alegre – CFPOA),
Capitão-de-Fragata Carlos Fernandes da Silva Junior (Centro de Intendência da Marinha em Rio
Grande – CeIMRG), Coronel Intendente Edmilson Gomes Feijó (3ª Região Militar/Comandante do
3º Grupamento Logístico), Geraldo Aurélio Rolin Sperb (Sociedade Amigos da Marinha de Porto
Alegre – Soamar), Coronel Mário Andreuzza (CMS), Coronel Antonio Augusto Brisolla de Moura
(CMS), Capitão-de-Fragata Sandro Ribeiro dos Santos (Estação Naval de Rio Grande – ENRG)
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CO P EN
O COMITÊ DE PETRÓLEO, GÁS E NAVAL (COPEN), em parceria com outros conselhos, atua na área de energias alternativas e sustentáveis e participa de fóruns legais, institucionais e
eventos correlacionados ao tema no âmbito regional, nacional e
internacional. As atividades estratégicas, táticas e operacionais
têm como foco a ampliação de negócios da indústria do Estado
nos segmentos de Petróleo, Gás e Naval. Alinhado à agenda do
Movimento Produz Brasil “Mais Indústria, Mais Empregos, Mais
Brasil”, o Comitê atua sob a visão de um agente catalisador de
iniciativas privadas e de articulação com os atores privados e
públicos.

Estado do RS, por meio das Secretarias de Minas e Energia
e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
• Realização e Promoção do curso “O Novo Regulamento
de Licitações e Contratos da Petrobras (RLCP) e a Lei nº
13.303/2016”, cujo objetivo foi capacitar sobre o novo
Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras
(RLCP) publicado em 15 de janeiro de 2018, com a Lei
13.303/2016. O curso foi destinado a todos que buscaram
conhecer o regime jurídico das compras e contratações
da Petrobras, e especificamente advogados, gestores de
empresas e responsáveis por departamento comercial que
pretendem fornecer para a Petrobras no novo cenário

CONSELHOS, COMITÊS E FÓRUNS/ No ano passado, o Copen
atuou em representações, com participação em conselhos, comitês e demais fóruns deliberativos e instâncias governamentais relacionados ao segmento de Petróleo, Gás e Naval. Entre
eles, destacam-se Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e
Automotivo da Serra Gaúcha – Grupo de Trabalho Petróleo e
Gás, Arranjo Produtivo Local Rio Grande e Entorno – Polo Naval, Frente Parlamentar em Defesa do Polo Naval de Rio Grande, entre outros.

• Desenvolvimento de mecanismos e realização de
atividades de promoção de negócios e de parcerias
entre empresas do RS com grandes players nacionais
e internacionais nos segmentos de petróleo, gás,
naval e geração de energia com fontes renováveis
• Participação nas atividades do Programa Energia Mais do
Sebrae-RS, com foco em ações de promoção de negócios
• Agente no processo de identificação de oportunidades
para desenvolvimento tecnológico e inovação
nos segmentos de Petróleo, Gás e Naval

Em 2018, foram realizadas pelo Copen as seguintes
atividades:
• Evento: “Workshop O&G – Panorama Nacional de O&G
e Investimentos no Setor”. Realizado com o objetivo de
atualização sobre o novo marco legal de exploração e
produção de petróleo e gás no Brasil, e oportunidades
de negócios para a indústria do RS e do País
• Estímulo a atividades de conexão e parcerias
institucionais com países detentores de tecnologia
• Promoção e realização do II Fórum de Geração Distribuída
de Energia com Fontes Renováveis no RS – Tecnologia e
Inovação, uma iniciativa em parceria com o Conselho de
Infraestrutura (Coinfra), Senai-RS, Sebrae-RS e governo do

GESTÃO 2017/2020
Coordenador: Marcus Coester
Vice-Coordenador: Walter Câmara
Conselheiros: Antônio Roso, Fabiano Günther Favaro, Hernane Cauduro, Luiz
Henrique Kraemer Campos, Marco Pfeifer, Oscar de Azevedo, Walter Câmara
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CO M BA S E

ENCONTRO DA CADEIA PRODUTIVA DO SETOR

Os dados coletados durante o Encontro da Cadeia
Produtiva de Base Florestal serviram de base para a elaboração de um documento, que foi encaminhado aos
candidatos a deputado e ao governo do Rio Grande do
Sul. A finalidade é criar uma consciência da necessidade
de retirar os entraves para o desenvolvimento deste setor industrial no Estado. A palestra principal foi proferida
pela presidente executiva da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), Elizabeth de Carvalhaes, sobre O Setor de Base
Florestal no Brasil e no Mundo. Segundo dados da Ibá, em
2016 o Brasil destinava 34% da sua área plantada à celulose e papel, 29% a produtores independentes, 14% à siderurgia e carvão mineral e 6% para painéis de madeira
e pisos laminados.
O vice-presidente da STCP – Consultoria de Projetos
Ltda., Joésio Pierin Siqueira, abordou o Setor de Base Florestal na Região Sul do Brasil – Perspectivas Econômicas,
Sociais e Ambientais. Walter Lídio Nunes, da CMPC Celulose; e o presidente da Associação Gaúcha de Empresas Florestais (Ageflor), Diogo Leuck; também realizaram apresentações no evento.

O COMITÊ DA INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL E
MOVELEIRA (COMBASE) é formado por sindicatos e associações setoriais que reúnem empresários e empresas
que constituem ou utilizam matéria-prima de floresta
plantada no Estado. Sua função é promover atividades que
busquem a sustentabilidade e a competitividade da indústria do setor de base florestal no RS. Em 2018, o Combase
atuou especialmente nos seguintes temas prioritários:
ENCONTRO DA CADEIA PRODUTIVA DO SETOR/ As
restrições impostas ao plantio por órgãos da área ambiental e excesso de burocracia que ameaçam um dos
mais importantes setores industriais no RS foi tema do
evento que ocorreu em 17 de maio, na FIERGS. O Encontro da Cadeia Produtiva de Base Florestal, promovido pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
(FIERGS), por meio do Comitê da Indústria de Base Florestal e Moveleira, discutiu uma política de desenvolvimento
para essa importante atividade econômica integrada. No
RS, a cadeia gera cerca de 320 mil empregos diretos e indiretos, sendo responsável por 5,1% do PIB do Estado.
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CO M B A S E
Ações junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente
(Consema):
Licenciamento da Silvicultura: na última reunião do
Consema de 2018 foi aprovada a Resolução nº 390/2018,
que dispõe sobre os procedimentos e critérios para o licenciamento ambiental da atividade de silvicultura de
florestas plantadas no Estado do Rio Grande do Sul. A resolução traz segurança jurídica e simplifica o licenciamento ambiental da atividade. Este trabalho foi desenvolvido
juntamente com o Conselho de Meio Ambiente (Codema)
da FIERGS e foi um grande passo para o setor florestal, que
a partir de agora pode começar a trabalhar especificamente nas questões relativas ao Zoneamento Ambiental da
Silvicultura (ZAS).

GESTÃO 2017/2020
Coordenadores:
Walter Rudi Christmann
(até agosto de 2018)

Walter Lidio Nunes
(a partir de agosto de 2018)

Conselheiros: Alicio Bottin, Denise Valduga, Diogo Leuck, Felix
Solomon, Jorge Antonio Heinek, Jorge W.Tyska, Luiz Atilio Troes, Paulo
Roberto da Silva Marques, Serafim Quissini, Luiz Sérgio Ruwer
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COT EM I N
O COMITÊ DE MINERAÇÃO (COTEMIN) atua nas questões voltadas à mineração no Estado e seus reflexos para a
indústria. Busca consenso e coesão em temas que são importantes para o desenvolvimento do setor no Rio Grande do Sul,
além de incentivar ações que contribuam para se alcançar este
objetivo. Em 2018, o Cotemin trabalhou com especial atenção
nos seguintes temas:

últimos cinco anos. A produção estadual, que gerou o recolhimento de R$ 17 milhões em Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (CFEM) em 2017, está distribuída em 20 municípios.
O Serviço Geológico do Brasil divulgou no primeiro semestre de 2018 um diagnóstico do potencial mineral no Estado. As pesquisas foram realizadas em uma área com mais
de 212,5 mil km² e apontam quase cem substâncias minerais
existentes. Dentro do estudo, também estão quatro iniciativas
para exploração de minerais, que juntas ultrapassam o valor
de R$ 2 bilhões em investimentos no Rio Grande do Sul: Projeto Caçapava do Sul, da Nexa Resources (R$ 371 milhões), Projeto Fosfato Três Estradas, da Águia Fertilizantes (R$ 515 milhões), Mina Guaíba, da Copelmi Mineração (R$ 350 milhões),
Mina Seival, da Seival Sul Mineração (R$ 100 milhões) e Projeto Retiro, da Rio Grande Mineração (R$ 800 milhões). Com a
possibilidade de novos empreendimentos, a arrecadação de
impostos, como a CFEM, deverá saltar de R$ 17 milhões para
R$ 33 milhões e o número de empregos aumentará 73%, passando de 12 mil postos para 20,8 mil entre diretos e indiretos.

NOVO PANORAMA DA MINERAÇÃO NO RS/ Em 2018, o
Cotemin se reuniu com empresas que estão com projetos de
investimentos para o Estado. As informações sobre os empreendimentos foram apresentados ao Comitê pelas próprias
empresas.
O SETOR DE MINERAÇÃO NO RS
A produção mineral do Rio Grande do Sul está voltada, principalmente, para os segmentos de brita e cascalho, carvão
mineral, água mineral, calcário e areia. Em 2016, a atividade
comercializou R$ 1,4 bilhão em minerais e empregou mais de
12 mil trabalhadores, – número que se manteve estável nos
GESTÃO 2017/2020
Coordenador: Oscar Alberto Raabe

Vice-coordenador: Jairo Alberto Zandoná
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CO M L I DER
O COMITÊ DE FUTURAS LIDERANÇAS (COMLIDER)
é formado por empresários com origem em diferentes segmentos industriais e localizações geográficas. Tem por objetivo estimular o surgimento e a formação de futuros líderes
empresariais, com foco no Associativismo Sustentável, buscando a continuidade para a promoção do setor industrial do
Rio Grande do Sul e do Brasil, por meio de troca de experiências, visitas técnicas, atividades de capacitação e preparação
qualificada.

que contemplou a educação como ativo fundamental para
desenvolvimento do ecossistema empreendedor. A oportunidade para uma formação sólida, desde o ensino fundamental, é fator decisivo para a performance dos negócios nos
tempos atuais e será ainda mais em um mundo com maior
disponibilidade de tecnologias que impactarão diretamente
os processos de geração de valor no ambiente empresarial.
VISITA AO SESI/ O foco foi a promoção da Segurança e Saúde
no Trabalho (SST), em especial o eSocial, contando com apresentação institucional, cases de indústrias e uma visita ao Centro de Atividades, em Canoas.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2018

VISITA AO SENAI/ Foi realizada uma apresentação da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, seguida de visita, visando disseminar os projetos para conhecimento dos integrantes, bem
como replicar para a sociedade em que atuam.

RODADA DE APRESENTAÇÃO/ No primeiro encontro do
ano, cada participante fez uma apresentação da sua empresa,
visando à integração e potenciais oportunidades de negócios.
CIERGS/ Para nivelar o conhecimento e entendimento das
entidades que compõem o Sistema FIERGS, foi realizada uma
apresentação das áreas fim do Centro das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (CIERGS), sendo elas o Centro de Eventos,
o Conase, a Getec e a Gerex.

LIDE SUL/ Interação e troca de experiência com grupo de empresários que possuem objetivos semelhantes ao do Comitê.

MOMENTO POLÍTICO/ Em reunião conjunta com o Conselho
de Articulação Parlamentar (Coap), foi abordado o tema “Eleições presidenciais: ponto de partida”, traçando um panorama
e potenciais cenários para as eleições de 2018.

GOVERNANÇA E SUCESSÃO FAMILIAR/ Este encontro, organizado pelo GT de Governança do Copemi, em parceria com
o Instituto Sucessor, teve como finalidade disseminar informações sobre o tema e estimular que os integrantes levassem o
assunto para suas regiões. Como desdobramento, foram realizados dois eventos, sendo um em Caxias e outro em Pelotas.

PAINEL EDUCAÇÃO BÁSICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO/
Uma iniciativa em parceria com o Conselho de Inovação e
Tecnologia, o Conselho da Pequena e Média Indústria e o
Sesi-RS, foi realizado o painel Educação Básica, Tecnologia e
Inovação: Pilares para o Desenvolvimento Socioeconômico,

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO/ O Instituto Euvaldo Lodi (IEL/RS) desenvolveu três encontros no Programa de
Capacitação que contou com módulos de autoconhecimento, estilos de liderança e desafios da gestão em um contexto
VUCA (volátil, incerto, caótico e ambíguo).

GESTÃO 2017/2020
Coordenador: Alexandre Bittencourt De Carli
Integrantes: André Dreher Giovannini, Andrei Luis Seger, Carlos Fernando Pacheco Werlang,
Caroline De Zorzi, Cássio Pontalti Drehmer, Cristina Geyer, Débora Bortoluzzi Willig, Diego Furlan
Leidens, Douglas Hoelzel Hermes, Edson Finger Júnior, Eduardo Henrique Schaeffer, Eduardo
Lima Cervelin, Eduardo Port, Egon Frederico Becker, Elio Jorge Coradini Filho, Enio Garcia, Felipe
Estrada Scozziero, Felipe Troglio Luckow, Fernando Bittencourt De Carli, Fernando Elias Fernandes,
Fernando Holderbaum, Francesco Rech, Gabriel Gehrke, Giane Cauzzi Brocco, Gustavo Eggers,
João Eggers, Jônatas Mattiazzi, José Inacio Salis, Laura Martins Lima, Lisandro Rocha dos Santos,
Mateus Bertolini Sonda, Mauricio Alexandrini, Michel Guto Grings, Paula Unis Castan, Paulo
Rogério Vieira Marques, Pedro Teston Cini, Rafael Gustavo Araújo Ribeiro, Ricardo de Araújo
Ramos, Ricardo Dias Michelon, Roberto Cauduro Roedel, Roberto Paganella Neto, Roberto
Santos Cauduro, Rodrigo Holler Petry, Stephania Portella Nunes Fração, Thiago Lucas de Souza
Felizzola, Thomas Oderich, Tiago Dinon Carpenedo, Ubiratã Rezler e Virgínia Castellan de Salles
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COT ECO N
Uma grande parte do PIB do Estado e da indústria tem
a contribuição do setor da construção civil, um dos maiores
consumidores de insumos de uma cadeia de fornecedores
dos mais variados segmentos, como aço, cimento e areia. Em
função dessa importância, e para colaborar com o segmento
no Rio Grande do Sul, em 2017 a FIERGS criou o COMITÊ DE
CONSTRUÇÃO CIVIL (COTECON), que no ano passado realizou iniciativas importantes para o avanço do setor da Construção Civil no RS.
AÇÕES EM 2018
• Continuidade da parceria dos Sinduscons com o
Senai-RS para organizar e realizar eventos e cursos
no segmento da Construção Civil, com vistas a
promover a divulgação de conhecimentos e novas
tecnologias para o desenvolvimento das regiões
• Apresentações e discussões com o Serviço Social
da Indústria (Sesi) com o objetivo de elaborar
parcerias focadas na Construção Civil
• Aproximação com os sindicatos empresariais da
Construção Civil com o intuito de trazê-los para
este comitê e tratar dos principais pleitos
• Participação no 9° Seminário Internacional BIM
– Modelagem da Informação da Construção
• Análise das alterações promovidas pela Modernização
Trabalhista (Lei n° 13.467/2017) visando à
condução das Negociações Coletivas/2018

GESTÃO 2017/2020
Coordenador: Ricardo Antunes Sessegolo
Conselheiros: Carlos Eckhard (1º vice-coordenador), Julio Cezar Steffen (2º vice-coordenador), Airton
Zoch Viñas, Alexandre Bittencourt De Carli, Alexandre Dode de Almeida, André Meyer da Silva, Aquiles
Dal Molin Júnior, Claudio Roberto Emanuelli Vieira, Fabiano de Marco Bet, Fabio Augusto Borsato,
George Aléssio Duarte Wolkweis, Gilmar Fiebig, Iraní Tadeu Cioccari, Jefferson Luiz de Freitas Lopes,
José Zagonel, Luis Francisco B. da Costa, Oliver Chies Viezzer, Phelipe Novaes Curti, Plínio Humberto
Donassolo, Renato Borgmann Severo de Miranda, Ricardo Coelho Michelon, Roberto Jachetti, Roberto
Luís Potrick, Roberto Sukster, Rogélio Zanini, Samir Frazzon Samara, Sérgio Luiz de Macedo Ussan,
Ubirajara Terra, Valter Ferreira da Silva, Vittorio Antonio da Silva Ardizzone, Volnei Luiz Sebben
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C A M ER S
A CÂMARA DE ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO & CONCILIAÇÃO do CIERGS foi fundada em 2011 com o intuito de
fomentar e dar suporte ao uso dos denominados métodos
adequados de resolução de conflitos. Atua nas diversas áreas
do Direito, à disposição de toda a sociedade, pessoas físicas e
jurídicas, no âmbito nacional e internacional.
PROCESSOS/ No ano de 2018, além da condução dos procedimentos em tramitação, ingressaram quatro novos processos
para solução de conflitos por meio da arbitragem.
PARCERIA/ A Câmara de Arbitragem, Mediação & Conciliação
do CIERGS também recepcionou novas turmas de alunos do
Curso de Direito da FADERS – Centro Universitário, e firmou
nova parceria com a instituição de ensino no intuito de estimular o público acadêmico a aprofundar o estudo dos institutos de mediação, conciliação e arbitragem como formas de
resolução de conflitos.

GESTÃO 2017/2020
Presidente: Luciano Benetti Timm
Vice-presidente: Ricardo Borges Ranzolin
Conselho superior: Ellen Gracie Northfleet, Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Araken de Assis
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R E P R E S E N TAT I V I D A D E

ser tomadas. O presidente da entidade, Gilberto Porcello
Petry, lembra que de lá para cá, em 29 anos, tudo se agravou e nenhum governo enfrentou a fundo a questão. “Chegamos a um ponto de não retorno, como se diz em náutica.
O navio está em rota de colisão.” Segundo ele, se não forem
tomadas medidas imediatas o próximo governador poderá
enfrentar questões insolúveis, com danos irreversíveis a toda
sociedade rio-grandense.

JANEIRO
MINISTRO MARUN NA FIERGS/ O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun,
debateu com líderes empresariais gaúchos, em 11 de janeiro,
a agenda do Governo Federal para a modernização do País.
Ele foi recebido na sede da Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (FIERGS) pelo presidente da entidade,
Gilberto Porcello Petry, em reunião que contou também com
o presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços
do Estado do RS (Fecomércio), Luiz Carlos Bohn; o representante da Federação da Agricultura do Estado do RS (Farsul),
Nestor Hein, e outros dirigentes industriais.

CAPACITAÇÕES A DISTÂNCIA/ A FIERGS, por meio do Centro
Internacional de Negócios (CIN-RS), lança uma nova forma de
capacitação, por meio de Ensino a Distância (EAD). O primeiro
curso dessa modalidade será Feiras Internacionais – Estratégias, Negócios e Oportunidades. Uma das vantagens do EAD
é poder ampliar a interiorização, dando oportunidade a quem
não tem condições de se deslocar até Porto Alegre.

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS/ A embaixadora dos Emirados
Árabes Unidos em Brasília, Hafsa Al Ulama, participou, em 23
de janeiro, na FIERGS, do evento Oportunidades de Negócios
com os Emirados Árabes Unidos. Ao lado de representantes da
Dubai Exports, da Dubai Chamber e do First Abu Dhabi Bank,
ela apresentou às empresas gaúchas o ambiente de negócios
do seu país, bem como potenciais parcerias comerciais e de
investimentos. “Nosso país valoriza muito a relação com o
Brasil, mas gostaríamos de melhorar o comércio entre ambos.
E com o Rio Grande do Sul, grande exportador, temos uma
parceria histórica”, disse Hafsa. Ela se reuniu com o presidente
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul,
Gilberto Porcello Petry.

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-RS/ A posse do
desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro na presidência
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) ocorreu,
em 1º de fevereiro, no plenário Ministro Pedro Soares Muñoz,
no prédio do TJ, em solenidade que contou com a presença
do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. “A defesa do
Poder Judiciário será incondicional, visando à manutenção
de sua independência e autonomia, assegurando todos os
meios para a sua atuação insubstituível, sem que sofra com
as ações que visam à sua fragilização ou apequenamento”,
disse o desembargador em seu discurso.

FEVEREIRO

LEI COMPLEMENTAR/ A adesão ao Regime de Recuperação
Fiscal (RRF) é o primeiro passo para o governo do Estado “arrumar a casa” e aumentar os investimentos. A avaliação é do
presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, ao comentar a aprovação, por parte da Assembleia Legislativa, na madrugada de
8 de fevereiro, do projeto de lei complementar 249/2017, que
autoriza o RS a aderir ao RRF.

REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL/ A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) é favorável à aprovação do projeto que autoriza o Estado a aderir
ao Regime de Recuperação Fiscal proposto pelo governo,
até porque foi a primeira entidade a fazer um diagnóstico da máquina pública e suas estatais através do “Relatório
Sayad”, em 1989, alertando para providências que deveriam

MINISTRO MARUN NA FIERGS
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CNI

CNI/ Com as discussões sobre reforma da Previdência Social
suspensas enquanto durar a intervenção no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional deve avançar com propostas que
contribuam para dar sequência à agenda de competitividade do país. Em encontro com o presidente Michel Temer
no Palácio do Planalto, em 20 de fevereiro, o presidente da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de
Andrade, reforçou o apoio ao avanço de projetos da agenda
de competitividade, mesmo em face do calendário eleitoral
de 2018. O presidente da CNI falou da importância de se realizar um encontro como esse no início do ano, como forma
de conhecer a pauta prioritária do Executivo e de mobilizar
o setor produtivo pelas propostas que contribuem para o
desenvolvimento do País.

REAJUSTE NAS PASSAGENS/ O pedido de aumento da tarifa
de ônibus de Porto Alegre em 12% acima do preço atual da passagem de R$ 4,05 vai impactar diretamente na competitividade
das empresas. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry,
alerta que este aumento projetado para o valor da passagem
em R$ 4,54 está acima da inflação percebida pelo consumidor e
trará elevação de custos para as empresas. “Os empresários não
podem arcar com reajustes decorrentes de um raciocínio perverso, onde se transfere para as tarifas de ônibus o alto índice de
gratuidade de 36% da capital gaúcha, enquanto nas principais
capitais brasileiras a média é de 17%”, enfatiza.
PISO REGIONAL/ A FIERGS considera coerente, neste momento, o índice de reajuste de 1,81% no Piso Regional encaminhado à Assembleia Legislativa pelo governo do Estado, por
aplicar o mesmo percentual concedido ao Salário Mínimo nacional. Mas o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry,
reforça a posição pela extinção do Piso Regional. “O contexto
que motivou a sua criação, em 2001, mudou totalmente, com
o Salário Mínimo nacional atualmente voltando a cumprir seu
papel por conta dos sucessivos ganhos reais nos últimos anos“,
explica Petry.

NOVA PRATA/ Uma comitiva de Nova Prata esteve na sede
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
em 20 de fevereiro. Durante a visita ao presidente da entidade,
Gilberto Porcello Petry, foram abordados projetos do Serviço
Social da Indústria focados na melhoria da qualidade da educação no Estado. Participaram do encontro o presidente da Câmara de Indústria e Comércio de Nova Prata, Lucas Holderle,
o prefeito Volnei Minozzo, o vereador Magnos Spagnol, o diretor do CIERGS, Arlindo Paludo, e o superintendente do Sesi,
Juliano Colombo.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA/ A Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul lamenta que a tramitação da
proposta da Reforma da Previdência, que altera as regras para
aposentadorias em todo o País, tenha sido suspensa. “A FIERGS,
no entanto, não abandonará esse tema, que é um gargalo das
contas públicas. E não haverá desenvolvimento econômico e
social sem que as finanças estejam equilibradas”, diz o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

MULTINACIONAL FRANCESA/ A Lactalis, a maior no
segmento de lácteos no mundo, inaugurou, em 28 de fevereiro, a nova linha da unidade na cidade de Teutônia,
onde serão produzidos leite UHT em garrafas PET, além
de manteigas especiais. A inauguração é resultado de um
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MULTINACIONAL FRANCESA

EMBAIXADOR DA FRANÇA

HOLANDA/ O Brazil Network Day (BND) foi uma das atividades realizadas no segundo dia da Missão Energias Renováveis
e Biogás Países Baixos, liderada pelo presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry, à Holanda, em 13 de março. Uma iniciativa da Embaixada do Brasil em Haia, o evento ocorreu na
cidade de Rotterdam, com sessões plenárias reunindo palestrantes holandeses e brasileiros, e encontros de negócios com
grupos do país europeu. A questão ambiental foi um dos assuntos abordados durante a missão. Ao ser indagado por um
jornalista holandês sobre a Amazônia e a ameaça pela qual a
floresta está passando como resultado, entre outros, da agricultura, Petry respondeu que “é um problema, mas não tão

investimento de R$ 104 milhões, anunciado em 2016, durante a missão internacional liderada pelo governador José Ivo
Sartori à França, que contou com a presença também, na ocasião, do atual presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.
MARÇO
EMBAIXADOR DA FRANÇA/ O embaixador da França no
Brasil, Michel Miraillet, disse no dia 1º de março, durante visita à FIERGS, que o presidente Emmanuel Macron lhe incumbiu de incrementar as relações comerciais e econômicas em
todas as áreas com o Brasil. “Isso não se resume apenas a São
Paulo e Rio de Janeiro, precisamos aumentar nossa presença
no Rio Grande do Sul, Estado atraente por seu desenvolvimento e recursos humanos de alto nível”, disse Miraillet, que
foi recebido pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.
“Temos uma relação de muito tempo e uma identificação
com a França, um país de grande potencial agrícola, como o
Brasil”, destacou Petry.

MARCAS DE QUEM DECIDE

MARCAS DE QUEM DECIDE/ O Sistema FIERGS recebeu
duas premiações na 20ª edição da pesquisa Marcas de Quem
Decide, divulgada em 6 de março, em cerimônia no Teatro
do Sesi. Na categoria Entidade Empresarial, a Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) foi a Mais
Lembrada, com 25,1% das indicações, e a Preferida, com
19,3%. Em Ensino Técnico, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) recebeu, respectivamente, 25,9% e
19,6% dos votos entre os pesquisados.
PROPOSTA AOS CANDIDATOS/ Análise do cenário econômico e político foi o tema da palestra do presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry, em 9 de março, em sua primeira visita
a Pelotas como presidente da entidade. O evento abriu o ciclo
de reuniões do Cipel 2018 (Centro das Indústrias de Pelotas)
com a participação de 60 empresários e presidentes de sindicatos industriais.
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grande, pois tem a legislação federal que controla, embora
não seja fácil controlar toda a Amazônia”, ao lembrar que, no
passado, os europeus também desmataram grande parte de
suas florestas.
DIPLOMATAS BRASILEIROS/ Trinta novos diplomatas formados pelo Instituto Rio Branco, em Brasília, visitaram a FIERGS,
em 12 de março, como parte do Programa de Imersão na Indústria Brasileira para Diplomatas Brasileiros, uma parceria
da Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o Instituto.
O objetivo foi levar aos diplomatas conhecimento e vivência
prática a respeito da indústria brasileira e de suas especificidades regionais, fortalecendo o diálogo com o Ministério de
Relações Exteriores (MRE).
BNDES/ O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) incrementa suas linhas de crédito a micro,
pequenas e médias empresas (MPMEs). No primeiro bimestre de 2018, a instituição desembolsou R$ 6,85 bilhões, 55,5%
(R$ 3,8 bilhões) às MPMEs. Além disso, a instituição aprimora
mecanismos de financiamento a Estados e municípios, colaborando com gestores públicos em projetos que vão de iluminação pública e saneamento até voltados à segurança pública.
As informações foram destacadas pelo presidente do banco,
Paulo Rabello de Castro, em sua palestra “BNDES: Visão 2035 –
O Desenvolvimento do País”, em 23 de março, na FIERGS.

HOLANDA

FRAPORT/ Noventa e uma empresas gaúchas participaram, em
27 de março, na FIERGS, da 1ª Rodada de Negócios da Fraport
(Frankfurt Airport). O grupo alemão, que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho, busca parceiros para a execução
das obras de ampliação e operação do terminal de Porto Alegre. “Nosso objetivo é conhecer o mercado gaúcho, estabelecer
contato com prestadoras de serviço e fornecedoras de materiais
e insumos”, disse a CEO da Fraport no Brasil, Andrea Pal.
LINHAS DE CRÉDITO/ Com o objetivo de orientar empresas
e aproximá-las dos agentes financeiros, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Núcleo
de Acesso ao Crédito (NAC), recebeu, no dia 27 de março, a
Sessão de Crédito e Negócios. Promoção do Sebrae-RS, com
correalização da FIERGS, o evento teve 160 inscritos, que puderam conhecer as opções de financiamento oferecidas a suas
empresas por 12 instituições financeiras públicas e privadas.

BNDES
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TRT-4/ A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região (RS), Vânia Cunha Mattos, esteve na FIERGS, no dia 11
de abril, em encontro promovido pelo Conselho de Relações
do Trabalho (Contrab). Entre os assuntos tratados estiveram a
modernização das leis trabalhistas, saúde e segurança no trabalho e os processos de conciliação – um dos principais focos
da gestão da presidente do TRT – 4ª região.

ABRIL
MINAS E ENERGIA/ A secretária de Minas e Energia, Susana
Kakuta, participou em 3 de abril, na FIERGS, da reunião do
Grupo Temático de Energia do Conselho de Infraestrutura
(Coinfra) da entidade, coordenada por Edilson Deitos. Com o
tema “Energia: Insumos estratégicos para o RS crescer”, a secretária apresentou o panorama energético do Estado, além
dos compromissos assumidos no Acordo de Resultados, tais
como: Plano Estadual de Mineração, Programa Estadual de
Conservação de Energia, Atlas Solarimétrico do RS e Programa Energia Forte no Campo. Também foi abordado o Marco Legal do Polo Carboquímico, estabelecido através da lei
15.047/2017, que prevê a criação de dois complexos: Baixo
Jacuí e Campanha.

URUGUAI/ Com uma população de 3,5 milhões de habitantes,
o Uruguai vê sua economia “crescendo de forma equilibrada”,
segundo a cônsul do país em Porto Alegre, Liliana Zabaleta,
que em 11 de março foi recebida pelo presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry, na sede da entidade. Liliana falou sobre as razões que tornam o Uruguai atraente para empresas
que desejarem exportar e investir naquele país, para o qual as
vendas externas brasileiras alcançaram US$ 2,34 bilhões em
2017, uma queda de mais de 14% na comparação com 2016.
Em compensação, as exportações de produtos gaúchos ao
Uruguai chegaram a US$ 401 milhões em 2017, um acréscimo
de 1,8% em relação ao ano anterior.

CATALUNHA/ Empresas associadas à Câmara de Comércio
Brasil-Catalunya participaram, em 9 de abril, da Missão Catalunya no Rio Grande do Sul, na FIERGS. O cônsul- geral da
Espanha, Francisco Benítez, reforçou as similaridades entre as
economias do Estado e da região da Catalunha, uma comunidade autônoma daquele país europeu. “São muito diversificadas, com alto grau de industrialização e de tecnologia, bastante complementares”, disse Benítez, ao citar a agroindústria,
serviços, turismo e educação como áreas com grande desenvolvimento e potencial para parcerias nas duas regiões.

ELEIÇÕES 2018/ As eleições de 2018 no Brasil serão as mais
fiscalizadas já vistas, portanto, candidatos e doadores de campanha deverão estar atentos e muito bem informados sobre as
novas regras eleitorais, alertou o advogado Antônio Augusto
Mayer dos Santos. Ele proferiu a palestra Os Limites da Legislação Eleitoral, em 19 de abril, na FIERGS. Mayer dos Santos chamou a atenção para alguns aspectos da legislação, entre eles
o excesso de propaganda, que pode ser caracterizado como
“abuso de poder econômico” e inviabilizar uma candidatura.
“Este ano, a estrutura fiscalizatória será a mais rígida da história, tudo acompanhado com lupa”, disse.

BRDE/ Uma comitiva do Banco de Desenvolvimento da Região Sul (BRDE) participou, em 10 de abril, da Reunião de
Diretorias FIERGS/CIERGS. O superintendente da agência
do BRDE no Rio Grande do Sul, Mauricio Mocelin; o assessor
da diretoria, Carlos José Ponzoni; e a gerente de operações,
Aline Maria da Silva Mota, fizeram uma abordagem sobre
acesso a linhas de crédito e novas oportunidades de financiamento ao setor industrial. Mocelin lembrou que, em seus
56 anos, o BRDE contratou um total de R$ 132,7 bilhões em
financiamentos. Em 2017, o BRDE viabilizou recursos acima
de R$ 4 bilhões para investimentos em grandes e pequenos
negócios na Região Sul.

FEIRA DE HANNOVER/ O presidente da FIERGS, Gilberto
Porcello Petry, que liderou uma missão empresarial à Feira de
Hannover, destaca os principais ensinamentos que ficaram da
edição de número 70 do evento, encerrado em 27 de abril,
com um público de 210 mil visitantes, 30% de fora da Alemanha. Para Petry, o maior foco foi o da interação da indústria

TRT-4

URUGUAI
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FEIRA DE HANNOVER

governador José Ivo Sartori valorizou no seu discurso as parcerias com a iniciativa privada para compensar a falta de recursos
para investimentos do setor público gaúcho.

com a tecnologia. “Todos os pavilhões, todas as empresas em
exposição trabalharam em cima desta ideia de Indústria 4.0, e
de como isso evoluirá no futuro visando à melhoria no processo de produção”, disse Petry.

SEGURANÇA PÚBLICA/ O presidente em exercício da FIERGS,
Gilberto Ribeiro, participou, em 26 de abril, da reunião convocada pelo presidente da República, Michel Temer, para tratar da segurança pública nos Estados, com a participação do
ministro Raul Jungman e de entidades empresariais do País.
O industrial Gilberto Ribeiro citou que no Rio Grande do Sul
a iniciativa privada tem se unido para fazer doações às forças
policiais, inclusive nos municípios, e citou especificamente o
trabalho recente do Instituto Floresta, que entregou viaturas
e equipamentos à Brigada Militar e Polícia Civil. Ao final da
reunião, o presidente Michel Temer citou o exemplo gaúcho
como algo que poderia ser repetido em outros Estados.

POLO NAVAL/ Reunião em 24 de abril, convocada pelo
governador José Ivo Sartori, e que contou com a presença do presidente em exercício da FIERGS, Gilberto Ribeiro,
teve como objetivo verificar alternativas para o polo naval
de Rio Grande. Nesse primeiro encontro, no Palácio Piratini, foram discutidas opções de uso do Dique Seco por meio
da recuperação judicial da empresa Ecovix. A utilização das
instalações para reparos e manutenção de embarcações, e a
destinação de uma área visando ao funcionamento de uma
zona portuária foram alguns dos pontos que a empresa colocará no seu Plano de Negócios a ser apresentado aos acionistas.
VIATURAS/ O presidente em exercício do CIERGS, Marco Aurélio
Paradeda, participou do ato de entrega de novas viaturas para a
Polícia Civil e Brigada Militar, no Palácio Piratini, em 24 de abril. O

MAIO
ENERGIA/ A secretária estadual de Minas e Energia, Susana
Kakuta, se reuniu em 4 de maio, na FIERGS, com o presidente
em exercício da entidade, Gilberto Ribeiro. Na ocasião, apresentou os números da CEEE e discutiu as questões que envolvem a
companhia bem como a oferta de energia no Rio Grande do Sul.
IMPOSTO CALÇADOS/ Os impactos sociais e econômicos da
redução do imposto de importação de calçados esportivos foi
um dos assuntos tratados, em 7 de maio, pelo presidente da
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul,
Gilberto Porcello Petry, em encontro com a senadora Ana
Amélia. A entidade enviou um documento ao Ministério da

SEGURANÇA PÚBLICA
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CNI/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, foi eleito vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), em 8 de maio, em chapa única que reelegeu como
presidente o empresário Robson Braga de Andrade. Em votação, realizada em Brasília, o Conselho de Representantes
da entidade, composto por delegados das federações das
indústrias dos estados e do Distrito Federal, elegeu os integrantes da próxima administração da CNI para o período de
2018 a 2022.
FEDERAÇÕES EMPRESARIAIS/ O governador José Ivo Sartori
recebeu, em 10 de maio, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello
Petry; o presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio-RS), Luiz Carlos Bohn; e o diretor da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul),
Nestor Hein, que estiveram no Palácio Piratini para uma agenda
que objetivou manter o bom relacionamento entre o governo
estadual e as Federações, que representam a força da economia
gaúcha. O vice-governador, José Paulo Cairoli, e o secretário extraordinário de assessoramento superior do Gabinete do Governador, Idenir Cecchim, participaram do encontro.

IMPOSTO CALÇADOS

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) alertando sobre os riscos dessa medida (os importadores propõem a redução do imposto de 35% para 20%) à indústria calçadista
nacional, que poderá perder competitividade no mercado
interno. A senadora é autora de requerimento para debater
redução do imposto de importação de calçados esportivos
na Comissão de Assunto Sociais do Senado Federal (CAS).
CÂMARA EMPRESARIAL/ Anunciada em 7 de maio na
FIERGS, a Câmara Empresarial Argentino-Brasileira do RS
(Ceab-RS) surge com a finalidade de promover e incentivar ainda mais o desenvolvimento das relações comerciais
e econômicas entre a Argentina e o Estado. “Trabalhamos
nos últimos dois anos para criar um sistema mais forte que
vincule empresários dos dois países para exportar e importar, aumentar a corrente de comércio nos dois sentidos. A
presença do Rio Grande do Sul é muito importante por se
tratar de nosso principal parceiro comercial no Brasil, e com
uma identidade cultural enorme com a Argentina”, disse o
embaixador argentino, Carlos Magariños, que após a cerimônia de assinatura da ata de lançamento da Câmara foi
recebido pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

EEBA 2018/ As possibilidades de aproximação entre empresários gaúchos e alemães durante a 36ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), que ocorre entre 24 e 26 de junho
na cidade de Colônia. Esse foi um dos temas tratados na visita do
embaixador do país europeu no Brasil, George Witschel, à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, onde se
reuniu com o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em
10 de maio. O cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Stefan Traumann, também participou do encontro.
TRT/ A FIERGS recebeu, em 14 de maio, o desembargador Ricardo
Martins Costa, que falou sobre o Centro Judiciário de Métodos
Consensuais de Solução de Disputas do Segundo Grau (Cejusc-JT/2º grau), em Porto Alegre. Destacou que o Cejusc-JT já funciona no segundo grau do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) no
Rio Grande do Sul há cinco meses. Costa ressaltou que, em 2017,
as unidades judiciárias da Justiça do Trabalho gaúcha realizaram
6.740 audiências, resultando em 1.421 acordos. A reunião foi conduzida pelo coordenador do Contrab, Thômaz Nunnenkamp.
URUGUAI/ O embaixador do Uruguai no Brasil, Gustavo
Vanério Balbela, esteve na sede da FIERGS, no dia 23 de maio,
em encontro com o presidente Gilberto Porcello Petry. Em
pauta, assuntos como economia e questões logísticas entre
dos dois países e a implementação de free shops em cidades
brasileiras de fronteira, nas quais brasileiros e uruguaios poderão realizar compras. A cônsul do Uruguai em Porto Alegre,
Liliana Zabatela, também participou da visita.

CNI
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BLOQUEIO DE ESTRADAS/ O Centro das Indústrias do
Estado Rio Grande do Sul (CIERGS) ingressou, em 25 de maio,
na Justiça Federal do RS com ação judicial com pedido liminar
para o fim do bloqueio e desobstrução das vias federais e estaduais pelas quais são transportados produtos das indústrias
associadas. Para o presidente da Federação e do Centro das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS),
Gilberto Porcello Petry, a paralisação dos caminhoneiros em
rodovias do País, além de prejudicar a população, traz consequências para a indústria gaúcha, na medida que impede as
mercadorias de chegarem aos seus destinos. Mesmo considerando as manifestações legítimas, Petry afirma que as mesmas
não devem comprometer o fluxo de cargas e de pessoas. “O
bloqueio das estradas agride o direito constitucional assegurado de ir e vir das pessoas no Brasil”, afirma.

que o Estado teria dificuldades para recolher, e as empresas terão menos para cumprirem seus compromissos”, afirma Petry.

GREVE/ O presidente da Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, prevê que
a recuperação da indústria gaúcha, prejudicada pela greve dos
caminhoneiros, poderá levar até 10 dias. Segundo estimativas
da entidade, as perdas previstas para o setor industrial já chegavam a R$ 2,9 bilhões em termos de faturamento. “Se aplicarmos
um ICMS médio de 12% sobre este valor, seriam R$ 350 milhões

MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA/ A Comissão de Aplicação
de Normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
em Genebra, confirmou, em 7 de junho, que a Modernização
Trabalhista realizada no Brasil não viola a Convenção 98, que
trata do direito à negociação coletiva. A decisão vai ao encontro do que defendia a comitiva brasileira, liderada pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, que participou da

RS MODA/ Refletir sobre a relação entre a moda que usamos
para o Rio Grande do Sul que queremos foi a proposta da feira
RS Moda, realizada pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário
do Rio Grande do Sul (Sivergs), na sede da FIERGS, entre 28 e
30 de maio. O evento oportunizou que 40 indústrias da moda
produzida no Estado apresentassem suas coleções primavera-verão, além de gerar negócios. O evento envolveu a produção
local de segmentos como o do vestuário, têxtil, couro e calçados, fiação e malharias.

JUNHO

RS MODA

MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA
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reunião anual da OIT. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello
Petry, integrou a delegação, que contou também com o representante permanente da CNI na OIT, Alexandre Furlan.
TABELA DE FRETES/ A FIERGS ingressou, em 8 de junho, com
uma ação na Justiça Federal visando à suspensão imediata da
Resolução 5.820 de 2018 da ANTT. O presidente em exercício
da FIERGS, Cezar Luiz Müller, disse que o tabelamento dos
preços mínimos dos fretes desorganizou o relacionamento comercial entre as indústrias e os transportadores, com elevação
exorbitante de custos e se caracterizando como uma intervenção desastrosa na livre negociação entre as partes.

EEBA 2018

LIVRE NEGOCIAÇÃO/ A Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul, em decisão na Reunião de Diretorias
em 12 de junho, reiterou sua posição contra o tabelamento de
fretes, defendendo a livre negociação entre as partes. “Muitas
indústrias estão parando a produção, por não conseguirem escoar os produtos devido ao frete. Esta questão afeta 80% dos
setores industriais”, destaca o presidente da FIERGS, Gilberto
Porcello Petry. A entidade já entrou com uma ação na Justiça
Federal visando à suspensão imediata da Resolução 5.820 de
2018 da ANTT.

gaúcha foram o Sindicato das Indústrias de Material Plástico
do Nordeste Gaúcho (Simplás), segundo colocado; Sindicato
das Indústrias de Produtos Farmacêuticos do Rio Grande do
Sul (Sindifar-RS), terceiro; Sindicato da Indústria Gráfica no Estado do Rio Grande do Sul (Sindigraf-RS) e Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmicas de Louça e Porcelana no Estado do Rio Grande do Sul (Sindividro-RS).
ROAD SHOW/ Estimular a geração de ideias, projetos ou produtos aplicados às necessidades do setor é o objetivo do Road
Show Conexão Indústria + Startup, que chegou à quarta etapa
em Porto Alegre, em 20 de junho, na Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul. Antes, as cidades de Santa
Cruz do Sul, Pelotas e Caxias do Sul sediaram o evento. O projeto surge a partir da interação entre startups e empresas de
pequeno, médio e grande portes, com a proposta de buscar
soluções inovadoras que resultem em empreendedorismo,
negócios e oportunidades.

PRÊMIO BOAS PRÁTICAS/ A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) promove este ano, em parceria com as Federações Industriais, o 1º Prêmio de Boas Práticas Sindicais.
Durante o seminário A Evolução da Modernização Trabalhista, a FIERGS anunciou o vencedor da etapa estadual.
Foi o Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Rio
Grande do Sul (Sinplast-RS), com a prática “Ações que estimularam a criação, pelo sindicato, de um instituto destinado à valorização do plástico, a benefícios financeiros a
favor de entes sociais e a liberação de dispêndios orçamentários pelo sindicato – Sinplast”. O presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry, entregou uma placa ao presidente
do Sinplast-RS, Edilson Deitos. Os demais finalistas da etapa

EEBA 2018/ Mais de 500 empresários brasileiros e alemães, entre
eles o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry, participaram do Encontro
Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), que terminou em 26 de junho,
em Colônia. Para Petry, o EEBA, realizado cada ano intercaladamente em um dos países, é fundamental pois aproxima ainda mais essas duas nações parceiras, grandes mercados comerciais, estreitando o relacionamento bilateral. Além disso, serve como ampliação
do conhecimento necessário para a atividade industrial.
MISSÃO ALEMÃ/ A missão gaúcha que participou do Encontro Econômico Brasil-Alemanha reuniu-se em 28 de junho, na
cidade de Essen, com a Câmara do Comércio do estado da Renânia do Norte-Vestfália. O encontro contou com a presença de
representantes do governo do RS e da Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), com seu vice-presidente Cezar Müller e o diretor André Meyer, além do diretor do
Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS)
Guilherme Scozziero Neto.

PRÊMIO BOAS PRÁTICAS
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EMPRESA CINQUENTENÁRIA/ Os 50 anos da empresa Superpan, fundada em 26 de junho de 1968, foram comemorados na noite de 25 de junho, no Grêmio Náutico União.
Representando o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello
Petry, o presidente em exercício, Gilberto Ribeiro, destacou
em sua saudação que não é fácil uma empresa alcançar
cinco décadas de atividade no Brasil. “Então, estamos aqui
para comemorar o sucesso de uma indústria genuinamente
gaúcha”, disse, fazendo uma referência especial ao diretor-presidente da empresa, Arildo Bennech Oliveira, também
vice-presidente regional do Centro das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (CIERGS).

JULHO
11º ENAI/ A 11ª edição do Encontro Nacional da Indústria
(Enai), que ocorreu em 3 de julho, em Brasília, contou com a participação de uma comitiva gaúcha com 70 pessoas, liderada
pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson
Braga de Andrade, destacou em seu discurso na abertura
do evento, que contou com a presença do presidente Michel
Temer, que o Brasil não pode mais esperar uma agenda
consistente de reformas estruturantes que conduza o País
para um futuro de crescimento econômico sustentado. “Se
fizermos as escolhas corretas, poderemos colocar o Brasil na
rota do crescimento e do bem-estar. Se repetirmos erros do
passado, o País continuará na rota da incerteza e do baixo
crescimento”, disse Andrade.

EMBAIXADOR BÉLGICA/ O embaixador do Reino da Bélgica no Brasil, Dirk Loncke, esteve na FIERGS em 26 de junho, e foi recebido pelo presidente em exercício da entidade, Gilberto Ribeiro. O encontro faz parte da agenda de
aproximação entre Bélgica e Rio Grande do Sul. Alguns dos
temas tratados foram o acordo entre o Mercosul e a União
Europeia, as economias dos dois países e as semelhanças do
Estado com a nação europeia, que tem aproximadamente o
mesmo número de habitantes do território gaúcho.

SISTEMA ASSOCIATIVO/ O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto
Porcello Petry, participou, em 3 de julho, do painel Sustentabilidade e fortalecimento do Sistema Associativo da Indústria,
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realizado durante o Encontro Nacional da Indústria (Enai) 2018,
no Centro Internacional de Convenções, em Brasília. O painel
contou também com o presidente da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade; o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Eduardo Abijaodi; e
o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo
(Findes), Leonardo Souza Rogério de Castro.
PRÊMIO SINPLAST-RS/ O Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS) conquistou o
1º Prêmio Nacional de Boas Práticas Sindicais, entregue pela
CNI em 3 de julho, em Brasília, durante o Encontro Nacional
da Indústria. O Sinplast-RS, concorrendo com o case Criação
de Instituto para Valorização do Plástico, foi finalista por ter
vencido a etapa regional, organizada pela FIERGS, em junho,
e disputou a fase nacional com ganhadores de outras 21 federações industriais do país. O prêmio foi entregue pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, ao presidente do
Sinplast-RS, Edilson Deitos.
DIÁLOGO DA INDÚSTRIA/ O conjunto de desafios que o governo terá de enfrentar para assegurar um ciclo duradouro de
crescimento econômico exigirá do próximo presidente da República liderança política, ação e capacidade de negociação.
“Essa tarefa precisa ser atrelada a um diálogo construtivo com
os partidos políticos e à formação de uma base de apoio no
Congresso Nacional, que permita a aprovação de reformas
estruturais para fazer o país avançar”, disse o presidente da
CNI, Robson Braga de Andrade, na abertura do Diálogo da
Indústria com os Candidatos à Presidência em Brasília. O evento
debateu, em 4 de julho, em Brasília, com seis candidatos à presidência na próxima eleição – Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jair
Bolsonaro, Ciro Gomes, Henrique Meirelles e Álvaro Dias.

RELAÇÕES DO TRABALHO

evento Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, em 13 de
julho, no Hotel Sheraton, em Porto Alegre. Participaram, entre
outros, o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da
República, Ronaldo da Fonseca; o ministro do Tribunal Superior
do Trabalho (TST) Aloysio Corrêa da Veiga; o deputado Ronaldo
Nogueira, ministro do Trabalho à época da assinatura da nova
lei; o desembargador do TRT da 21ª Região Bento Herculano
Duarte Neto; e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry.
PREÇO DO AÇO/ O presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry,

FÓRUM EMPRESARIAL SUL/ Lideranças empresariais do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vão reforçar a mobilização pela criação de fundo para viabilizar recursos voltados ao
desenvolvimento da Região Sul. A decisão foi tomada durante
reunião do Fórum Empresarial Sul, que congrega as entidades
empresariais dos três estados, realizada na Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), em Florianópolis, em 9 de
julho. Participaram as Federações das Indústrias do Rio Grande
do Sul (FIERGS), Santa Catarina (FIESC) e Paraná (FIEP), além
das Federações do Comércio, Agricultura, Transporte e Sebrae,
entre outras entidades do Sistema S. O presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry, que participou do Fórum Sul, lembrou
que a criação de um fundo tem o objetivo de resolver os gargalos logísticos e focar no desenvolvimento regional.

FÓRUM EMPRESARIAL SUL

RELAÇÕES DO TRABALHO/ Ao completar um ano de sua
implantação, a nova lei trabalhista (nº 13.467) foi debatida no
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TÓQUIO/JAPÃO/ O presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry,
participou, em 24 de julho, da sessão Oportunidades de Investimento e Ambiente de Negócios, realizada durante a 21ª
Reunião Plenária do Conselho Empresarial Brasil-Japão, em
Tóquio. Ele apresentou as potencialidades do Estado e o Programa InvestRS, uma parceria entre o governo e a FIERGS para
fomentar investimentos externos diretos na busca do desenvolvimento da economia gaúcha. Entre as vantagens mostradas por Petry estão a diversificação do parque industrial gaúcho, recursos humanos qualificados, a localização estratégica
na América do Sul e sua integração com o Mercosul.
REINTEGRA/ O juiz substituto da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre, Evandro Ubiratan Paiva da Silveira, deferiu
liminar ao Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
(CIERGS) garantindo os incentivos fiscais do Reintegra a indústrias
associadas. Assim, fica restabelecida a alíquota de 2% do Reintegra até 31 de dezembro de 2018. As indústrias associadas ao
CIERGS que desejarem se beneficiar da decisão deverão contatar
seus setores contábeis a fim de verificar a melhor estratégia.

AGOSTO

estranhou, em 16 de julho, o anunciado aumento do preço do aço laminado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Segundo a empresa, será aplicado um reajuste de 12,25 % a partir do próximo dia 27, e de 10,75% no
material zincado.

CONSTRUSUL/ Com aproximadamente 300 expositores e a
expectativa de atrair 40 mil profissionais dos setores de construção civil e arquitetura, a 21ª Construsul – Feira Internacional
da Construção, começou em 1º de agosto, na Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). “A presente edição traz conjunto de inovações em materiais, produtos e
serviços que antecipam o futuro desta cadeia produtiva”, disse
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em manifestação na cerimônia de abertura, que contou ainda com a presença da secretária do Desenvolvimento, Econômico, Ciência
e Tecnologia do Estado, Susana Kakuta; e o prefeito de Porto
Alegre, Nelson Marchezan Júnior, entre outras autoridades.

CELULOSE/ O novo diretor-geral da CMPC Celulose Riograndense, Maurício Harger, esteve, em 17 de julho, na FIERGS,
quando foi recebido pelo presidente da entidade, Gilberto
Porcello Petry. Harger assumiu, em 1º de junho, o comando do
grupo chileno no Brasil, na cidade de Guaíba, em substituição
a Walter Lidio Nunes, que atuará no Conselho.

SINDUSCON/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, se
reuniu com empresários da zona sul do Estado, em 3 de agosto,
em Rio Grande, quando trataram de demandas do setor produtivo local. Na ocasião, Petry participou, também, da posse da nova
diretoria do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do município, que terá como presidente Airton Viñas. Em seu discurso,
Viñas ressaltou a necessidade de união e engajamento para superar a atual conjuntura do País e trazer desenvolvimento à zona sul
do Estado e falou da importância da construção civil e da atuação
do Sinduscon em várias frentes, defendendo questões de interesse da região. Entre elas estão a duplicação da ERS 734, duplicação
da BR-116, ligação a seco entre Rio Grande e São José do Norte,
duplicação do lote 4 da BR-392 e o novo aeroporto.

TÓQUIO/JAPÃO
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JAIRO JORGE/ O candidato ao governo do Estado, Jairo
Jorge, e seu vice, o industrial Cláudio Bier, foram os primeiros
postulantes ao Palácio Piratini a participar da Reunião de Diretorias da FIERGS/CIERGS, em 7 de agosto. “Temos um plano
para iniciar em 100 dias de redução da estrutura, diminuindo
o número de secretarias. O problema não é o tamanho do
Estado, mas sua ineficiência”, disse ele. O candidato a vice-governador, Cláudio Bier, ressaltou que a intenção da chapa
não é ser um governo para um lado ou para outro, “mas que
vá para frente. Aceitei o convite por isto. Acho que temos que
parar de reclamar e tentar fazer alguma coisa”, ressaltou.
FIESC

SUL FOR EXPORT/ A agenda de internacionalização possui
muitas barreiras envolvendo a infraestrutura, a logística e
a tributação. Esse foi um dos assuntos abordados em 7 de
agosto, no evento Sul for Export, realizado pelo Grupo Amanhã, com apoio das Federações das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul (FIERGS), Santa Catarina (FIESC) e Paraná
(FIEP), em Florianópolis. Durante a premiação das mil maiores empresas exportadoras do Sul for Export, líderes das
três federações industriais, entre eles o vice-presidente da
FIERGS Cezar Luiz Müller, discutiram as dificuldades e os desafios enfrentados pelas indústrias exportadoras.

FIESC/ Internacionalização, inovação e infraestrutura ganharão reforço na nova gestão da Federação das Indústrias de
Santa Catarina (FIESC), ao lado de ambiente institucional, educação e saúde e segurança, afirmou o industrial Mario Cezar
de Aguiar, durante discurso da posse da diretoria, realizada na
noite de 10 de agosto, em Florianópolis, cerimônia que contou
com a presença do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.
Aguiar foi eleito no dia 29 de junho para o período 2018-2021
e sucede o empresário Glauco José Côrte.

INDÚSTRIA SOLAR/ O Rio Grande do Sul começa a aderir
ao Programa Indústria Solar RS, que aos moldes do que já
ocorre em Santa Catarina e Mato Grosso, oferece sistemas
fotovoltaicos a serem instalados em residências e indústrias. O termo de cooperação foi assinado, em 15 de agosto,
pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry; o gerente adjunto de operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), André Gotler; o superintendente de operações da Engie, Rodrigo Kimura; e o gerente
comercial da Weg, Kirk Douglas Bardini, as duas últimas,
empresas executoras do projeto.

ALIANÇA PARA INOVAÇÃO/ Unir esforços e articular ações
de alto impacto e estruturantes a favor do avanço do ecossistema de inovação e do desenvolvimento de Porto Alegre e do
Estado, contribuindo com a geração de negócios na indústria.
Esse é o objetivo da carta de cooperação assinada em 13 de
agosto, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul (FIERGS), durante o 19º Congresso Internacional
de Gestão, do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. A Federação firma parceria com a iniciativa chamada de
Aliança para Inovação em Porto Alegre, que envolve a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).
EMPREENDEDORISMO/ O livro Paulo Vellinho – O Realizador
de um Sonho Chamado Springer foi lançado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, após a
Reunião de Diretorias da FIERGS/CIERGS, em 14 de agosto, dia
em que a entidade completou 81 anos. O presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry, destacou que muita coisa mudou nestes
81 anos, “mas um fator permanece o mesmo: a tenacidade do
empreendedor”. Ele ressaltou ainda a importância desta vocação e do associativismo no livro de Vellinho. “No seu livro, certamente cada um de nós encontrará uma parte que nos toca, pois
todos temos o DNA de empreendedores e de fazermos juntos o
que seria impossível individualmente“, lembrou Petry.

INDÚSTRIA SOLAR
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CARTILHA ELEITORAL/ A FIERGS preparou uma cartilha eleitoral de 12 páginas com orientações aos industriais gaúchos
sobre as eleições que ocorrerão no mês de outubro. Elaborada
numa linguagem simples e objetiva com conteúdos legais de
responsabilidade do advogado Antônio Augusto Mayer dos
Santos, a cartilha incorpora consolidações e alterações relativas à legislação frente às principais datas do calendário eleitoral, bem como alerta aos empresários sobre o que é permitido
ou não em período de campanha.
EXPOAGAS/ A 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados
– Expoagas 2018, terminou em 23 de agosto, no Centro de
Eventos FIERGS. Seis mil e setecentos representantes de empresas do varejo, indústria e canal distribuidor visitaram a feira
e o volume de negócios concretizados deve atingir os R$ 508,5
milhões, um crescimento de 5,5% em relação ao ano de 2017.
As indústrias de máquinas e equipamentos, higiene e limpeza
e laticínios foram recordistas em vendas nesta edição. O presidente da FIERGS, Gilberto Procelo Petry, também esteve na
feira e percorreu alguns dos estandes dos mais 100 expositores da feira.

COREIA DO SUL

COREIA DO SUL/ “Com a quarta revolução industrial, a ciência
e a tecnologia terão mais valor do que o capital. Neste novo
contexto, observamos que uma aproximação entre o Brasil e
a Coreia do Sul deve promover resultados muito positivos”. A
observação é do embaixador sul-coreano no Brasil, Chan-Woo
Kin, que se esteve na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul em 21 de agosto, e foi recebido pelo
presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

CONHECENDO BRASÍLIA/ Realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Programa Conhecendo Brasília foi apresentado a uma comitiva do Sistema FIERGS, cujo objetivo foi o
de acompanhar pessoalmente o trabalho desenvolvido pela CNI
junto aos Poderes Executivo e Legislativo Federais na defesa de
interesses da indústria. Durante dois dias, 18 pessoas, entre vice-presidentes, diretores e colaboradores da FIERGS e do CIERGS,
mantiveram contato direto com executivos da área de Relações
Governamentais e com a equipe do Conselho de Assuntos Legislativos (Coal) da CNI para saber como atuam em favor de projetos que afetam diretamente o setor industrial do País.

EDUARDO LEITE/ Candidato ao governo do RS, Eduardo
Leite, falou em 21 de agosto, na Reunião de Diretorias da
FIERGS/CIERGS, dentro da programação da entidade de ouvir
as propostas dos postulantes ao Piratini. “Nossa principal agenda é a competitividade. Para isso, vamos atacar quatro pontos:
melhorar a infraestrutura e a educação e reduzir a burocracia
e a carga tributária”, disse ele. Leite destacou que são necessárias reformas estruturais e estímulos à economia. “É preciso
reformar o Estado para que ele caiba no bolso”, ressaltou.

CONHECENDO BRASÍLIA
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BARREIRAS COMERCIAIS/ Para capacitar empresas gaúchas
voltadas ao comércio exterior, a Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) recebeu, em 24 de agosto, o quinto dos nove Road Shows sobre Barreiras Comerciais e
aos Investimentos, previstos até outubro para percorrer o Brasil.
A ação faz parte do projeto “Sal Business citou Barrires”, apresentado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) dentro
da iniciativa “Sal Business Champion”, da Organização Mundial do Comércio (OMC) e Câmara de Comércio Internacional
(ICC). Este projeto fornece ferramentas de suporte às empresas brasileiras, especialmente às micro e pequenas, para melhor entender, identificar e remover as barreiras comerciais no
mercado internacional.

estado americano e a FIERGS, por meio do Centro Internacional de Negócios, em 31 de agosto realizaram o evento Oportunidades de Negócios e Investimentos na Georgia. A cônsul
dos EUA em Porto Alegre, Julia Harlan, falou das vantagens da
expansão de negócios para a Georgia, segundo ela um destino
bastante favorável como abertura para o mercado americano.
MERCADO INTERNACIONAL/ Cerca de 50 representantes de
empresas gaúchas voltadas ao comércio exterior participaram,
em 30 de agosto, do workshop Plano de Expansão Internacional – Programa de Internacionalização Apex Brasil, na FIERGS. O
evento foi direcionado a interessados em abrir operação própria
em outro país, ou mesmo escritório e centro de distribuição. As
apresentações foram feitas por Luciana Gatto e Marcos Vale, da
coordenação de internacionalização da Apex-Brasil.

EXPOINTER/ Um incentivo à produção e ao consumo do azeite
de oliva no Rio Grande do Sul. Com esse objetivo, foi assinada,
em 29 de agosto, na 41ª Expointer, uma parceria envolvendo
Sebrae-RS, Instituto Brasileiro da Olivicultura e Senac-RS. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, participou da cerimônia de assinatura. “A união dos diferentes setores da economia
fortalece a competitividade do nosso Estado. Esse estande do
Sebrae e o projeto assinado nesta noite são uma importante
prova disso”, declarou o presidente da FIERGS. Petry ainda visitou
alguns dos mais de 150 estandes de expositores da Expointer,
incluindo os da Kepler Weber, Masal, Sindicato das Indústrias de
Máquinas e Implementos Agrícolas do RS (Simers) e da multinacional Lactalis, onde foi recebido pelo diretor de comunicação,
Guilherme Portella.

SETEMBRO
CAMINHONEIROS/ A FIERGS e a Federação das Empresas de
Logística e Transporte de Cargas no Estado do RS (Fetransul)
lançaram, em 4 de setembro, uma nota conjunta sobre a possibilidade de nova manifestação dos caminhoneiros no País.
Segundo as entidades, não há sinais concretos das lideranças da categoria de que vá ocorrer uma nova paralisação do
transporte de cargas a partir de segunda-feira, dia 10. “Uma segunda paralisação com o bloqueio de estradas e consequente desabastecimento seria desastroso para toda a sociedade
brasileira, multiplicando os resultados perversos já sofridos
no primeiro semestre, com mais inflação e desemprego”, diz a
nota, assinada pelos presidentes da FIERGS, Gilberto Porcello
Petry; e da Fetransul, Afrânio Rogério Kieling.

HOLANDA/ Por conta do elevado potencial de negócios entre
o Rio Grande do Sul e a Holanda, foi inaugurado o novo Escritório Holandês de Apoio aos Negócios (NBSO, da sigla em
inglês) em Porto Alegre, em 30 de agosto. A estrutura será responsável pela aproximação entre o país Europeu e a região Sul
brasileira, tendo o Estado gaúcho como foco principal. Entre as
oportunidades de ações estão parcerias, busca de novas tecnologias, missões internacionais, ajuda às empresas e empresários holandeses para encontrar parceiros de negócios, além
de fornecer conhecimentos específicos de mercado, como
leis e impostos. O presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry,
participou do evento de inauguração do escritório.

MIGUEL ROSSETTO/ O candidato ao governo do Estado, Miguel
Rossetto, falou na Reunião de Diretorias da FIERGS/CIERGS,
em 4 de setembro, dentro da programação da entidade de
ouvir as propostas dos postulantes ao Piratini. “Queremos recuperar a economia do Estado. Vamos buscar os recursos da
Lei Kandir, melhorar os gastos e enfrentar a guerra fiscal com
outros Estados”, afirmou. Rossetto, que se disse favorável ao
Piso Regional, observou que precisa da indústria forte e que
vai buscar o diálogo e a cooperação.

ESTADO DA GEORGIA/ Com uma população de mais de 10
milhões de pessoas e PIB de US$ 554,3 bilhões (per capita de
US$ 44.723), o estado da Georgia, ao sudeste dos Estados Unidos, conta com mais de 40 companhias brasileiras entre as 3
mil de outros países que operam em seu território. Para orientar representantes de empresas gaúchas de diferentes portes e
setores e apresentar os motivos que o tornam um ambiente viável em processos de internacionalização, o governo daquele

MATEUS BANDEIRA/ O candidato ao governo do Estado Mateus
Bandeira falou na Reunião de Diretorias da FIERGS/CIERGS
de 11 de setembro, dentro da programação da entidade de
ouvir as propostas dos postulantes ao Piratini. “Defendo o
equilíbrio fiscal, a simplificação do Estado com foco no que é
essencial e a segurança pública”, disse. Bandeira afirmou que
o ajuste fiscal deve ser uma prioridade para o Estado começar
sua retomada.
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GRUPO DE POLÍTICA INDUSTRIAL/ Dividida em cinco eixos
de atuação, a Plataforma de Compromissos para um Brasil Industrial, apresentada pela FIERGS, em 18 de setembro, foi encaminhada posteriormente aos candidatos ao governo do Estado
e para a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O presidente
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, ressaltou que foi o momento
adequado para apresentar o trabalho, elaborado pelo Grupo de
Política Industrial da FIERGS/CIERGS, em função da proximidade das eleições e pelo fato de a Constituição Federal completar
30 anos. “Os alicerces da economia nacional estão corroídos. Há
um enorme custo de insegurança jurídica, extrema burocracia,
anacronismo estrutural, privilégios descabidos a corporações
de funcionários públicos, crônica escassez de investimentos,
partidos interferindo em órgãos técnicos, serviços precários à
sociedade. Enfim, nada pode ser construído sobre essas bases
movediças”, ressaltou. A Plataforma de Compromissos foi dividida nos seguintes eixos: Segurança Jurídica, Desburocratização,
Simplificação e Eficiência Administrativa/Tributária do Setor
Público; Infraestrutura e Logística; Adequação do Tamanho e
Peso do Setor Público, Estabilidade Macroeconômica e Financiamento; Inserção Externa e Novas Tecnologias e, também, Empreendedorismo, Indústria e Sociedade. O coordenador Carlos
Alexandre Geyer ressalta que “exemplos anteriores de receitas
prontas foram um desastre. Não há uma fórmula pronta. Nós,
como empresários responsáveis, temos que resolver problemas
e apontar soluções”. O Grupo de Política Industrial é formado pelo presidente Gilberto Porcello Petry, pelo coordenador
Carlos Alexandre Geyer e os seguintes integrantes: Cezar Luiz
Müller, Daniel Raul Randon, Hernane Kaminski Cauduro, Iro
Schünke, João Ruy Dornelles Freire, José Alfredo Laborda Knorr,
José Agnelo Seger, José Luiz Bozzetto, Luiz Felipe Schiavon, Maristela Cusin Longhi, Marcos Odorico Oderich, Marcus Coester e
Walter Lídio Nunes. O executivo é André Nunes de Nunes.

JOSÉ IVO SARTORI/ O candidato ao governo do Estado, José
Ivo Sartori, falou na Reunião de Diretorias da FIERGS/CIERGS,
em 18 de setembro, dentro da programação da entidade de
ouvir as propostas dos postulantes ao Piratini. “Nosso objetivo
principal é assinar a renegociação do Regime de Recuperação
Fiscal e continuar com os ajustes”, disse. Sartori afirmou que,
além disso, é necessária a realização do plebiscito para privatização das estatais. “Desta forma, haverá dinheiro para investir
em infraestrutura, saúde, segurança e educação”, destacou.
PROGRAMA INDÚSTRIA SOLAR/ O Sistema FIERGS participa
de ação que cria condições a pequenas e médias indústrias
gaúchas de obterem geração de energia com menores custos.
Associadas ao Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande
do Sul (CIERGS) já podem aderir ao Programa Indústria Solar
RS, em parceria com as empresas Engie e WEG. O programa
oferece às indústrias do Estado quatro modelos padrão de
sistemas fotovoltaicos em diferentes faixas de preço e com
potências que variam de 13,2 kWp a 79,2 kWp. Os modelos
podem ser combinados para adequar a capacidade total do
sistema fotovoltaico às necessidades da indústria.
CONHECENDO A INDÚSTRIA/ Uma comitiva formada por representantes da Controladoria-geral da União (CGU), do Tribunal de Contas da União (TCU), Câmara de Deputados, Senado,
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior
e da Confederação Nacional da Indústria (CNI) participou do
programa Conhecendo a Indústria, realizado pela Federação
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). A iniciativa, criada em 2006, tem como objetivo mostrar a realidade dinâmica das unidades fabris gaúchas aos integrantes dos
poderes Judiciário, Legislativo e do Ministério Público. Em 27
de setembro, os participantes estiveram em Caxias do Sul para
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BRASIL E CHILE

CONHECENDO A INDÚSTRIA

mos uma parceria extraordinária e vamos incrementá-la em
benefício do povo brasileiro e do bem comum da população”,
declarou o general Miotto.

conhecer a estrutura da indústria Randon e do Instituto Senai
de Tecnologia em Mecatrônica. No dia seguinte, foi a vez da
unidade da GM e da Escola Sesi de Ensino Médio, ambas em
Gravataí.

AÇÃO DE EXPORTAÇÃO/ A 1ª Ação de Exportação, realizada
pela FIERGS e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), ocorreu em 4 de outubro,
na FIERGS. As 56 empresas gaúchas participantes, de diferentes setores, se reuniram com nove comerciais exportadoras
do Brasil em 148 reuniões de negócios, se apresentando e trocando experiências dentro do Programa de Qualificação para
Exportação (Peiex).

OUTUBRO
BRASIL E CHILE/ O presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry, participou,
em 1º de outubro, da sessão plenária Índia e LAC: Desafios e
Oportunidades em Comércio e Investimento, dentro do Fórum Internacional Índia-América Latina & Caribe, realizado
em Santiago, no Chile. Apresentou o programa InvestRS, com
o objetivo de mostrar o Estado como oportunidade de investimentos e ampliação do comércio com a Índia e a América Latina, reforçando também a posição geográfica e a diversidade
industrial do RS.

POLÍTICA INDUSTRIAL/ A reunião conjunta dos Conselhos de
Meio Ambiente (Codema) e de Infraestrutura (Coinfra) da FIERGS,
em 10 de outubro, contou com a participação da secretária estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ana Pellini,
depois de receber e analisar a Plataforma de Compromissos para
um Brasil Industrial, trabalho elaborado pelo Grupo de Política
Industrial da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul, afirmou que a autoria do documento “conhece
profundamente os problemas internos e externos” dos empreendedores no Brasil. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry,

EMBAIXADOR CHILENO/ O embaixador do Chile no Brasil,
Fernando Schmidt Ariztía, acompanhado do cônsul-geral no RS,
Mario Arriagada, esteve na FIERGS, em 4 de outubro. Recebido
pelo presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, Ariztía destacou que o Chile é o principal investidor da América Latina no
Brasil – algo equivalente a 12% do PIB chileno – e que um Acordo de Livre Comércio (ALC) entre os dois países está próximo de
ser fechado, após três rodadas de negociações. A quarta e talvez
definitiva será realizada nos próximos dias.
COMANDANTE MILITAR DO SUL/ O Comandante Militar do
Sul, General do Exército Geraldo Antonio Miotto, esteve em
4 de outubro, na sede da Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (FIERGS). Ele foi recebido pelo presidente da instituição, Gilberto Porcello Petry. “A indústria e a
defesa trabalham juntas. No Rio Grande do Sul, temos várias
indústrias fornecedoras de equipamentos militares e o Exército também se envolve com todo o comércio da região. Te-
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e o coordenador do Grupo, Carlos Alexandre Geyer, destacaram a
importância de uma Política Industrial para impulsionar o crescimento econômico.
EXPO – FEIRA NÁUTICA/ O capitão de Mar e Guerra Amaury
Marcial Gomes Júnior, da Capitania Fluvial de Porto Alegre, se
reuniu com o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em
15 de outubro, na sede da entidade. No encontro, Gomes Júnior solicitou a colaboração para a realização da 1ª Expo-Feira
Náutica Almirante Tamandaré, em dezembro de 2019, na Capital. Foi assinado um termo de cooperação entre a FIERGS, a
prefeitura, a Capitania Fluvial de Porto Alegre, a Sociedade dos
Amigos da Marinha de Porto Alegre e a Associação Comercial
de Porto Alegre para viabilizar a realização da feira, que reunirá
expositores de produtos náuticos e marinhos, setor de esportes e embarcações, entre outros.

PETRY É VICE DA CNI

co Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) na
oferta de sistemas solares fotovoltaicos com descontos para as
indústrias e seus colaboradores.
FEIRA SIAL/ Quarenta e cinco empresas brasileiras, 15 delas
gaúchas, participaram da Feira Sial Paris 2018, em missão articulada pela FIERGS e que terminou em 25 de outubro. Na edição
de 2018, o salão contou com mais de 7 mil expositores de 107
países. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, que liderou a missão, ressaltou a participação brasileira recorde em 2018,
desde que comitivas do país passaram a visitar a Sial, em 2006.
Petry também se encontrou com o embaixador do Brasil na França, Paulo Campos, na embaixada brasileira.

REUNIÃO EMPRESARIAL/ Lideranças de entidades empresariais do Vale do Rio Pardo e de Santa Maria trataram, em 15 de
outubro, de assuntos relativos à produtividade das regiões. O
encontro foi realizado na sede do Sindicato Interestadual da
Indústria do Tabaco (Sinditabaco), em Santa Cruz do Sul, e contou
com a participação de representantes de entidades de 12 cidades
do Estado. “Reuniões como essa reforçam a posição da FIERGS na
valorização do empresário industrial de todo o Rio Grande do Sul.
Sem indústria não há emprego e não há economia que se desenvolva”, ressaltou o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

PETRY É VICE DA CNI/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello
Petry, tomou posse, em 30 de outubro, como vice-presidente da
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Foi durante a cerimônia, realizada na sede da entidade, em Brasília, que empossou a
nova diretoria da CNI, tendo Robson Braga de Andrade à frente
para mais um mandato. Andrade foi reeleito por unanimidade
pelo Conselho de Representantes, composto por delegados de
federações das indústrias dos estados e do Distrito Federal, para
comandar a CNI no período de 2018 a 2022.

INSCRIÇÕES PARA PROGRAMA/ O Programa Indústria Solar
RS, lançado pela FIERGS, em setembro, recebeu em um mês
246 inscrições, sendo 90 indústrias e 156 pessoas físicas. O programa incentiva as indústrias gaúchas a investirem em uma
fonte renovável e econômica de energia visando alcançar mais
eficiência e competitividade na produção industrial do Estado a partir da sensível redução no custo da energia elétrica. A
execução é da empresa Engie, com apoio do Sicredi e do Ban-
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CANADÁ

ALÍQUOTA ICMS

GRUPO DE TRABALHO/ O presidente da FIERGS, Gilberto
Porcello Petry, disse, em 9 de novembro, que a entidade mantém a posição de que as alíquotas vigentes de ICMS expirem no
dia 31 de dezembro de 2018, conforme prevê a lei. Assim, a tributação retornará aos níveis do primeiro ano do governo atual.
Essa afirmação, inclusive, foi formalizada ao governador eleito,
Eduardo Leite, que participou da Reunião de Diretorias FIERGS/
CIERGS. Na mesma ocasião, Petry sugeriu a criação de um Grupo
de Trabalho da equipe de transição com as entidades empresariais do Rio Grande do Sul para analisar eventuais alternativas.

NOVEMBRO
CANADÁ/ O Road Show Brasil-Canadá foi realizado, em 6
de novembro, na FIERGS. Representantes do governo apresentaram aos participantes do Rio Grande do Sul as oportunidades para exportação ao país e o que o mercado canadense oferece às indústrias gaúchas. A realização do evento
foi do governo daquele país e da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, com apoio da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Centro Internacional
de Negócios (CIN-RS).

ICMS/ O presidente da Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, enviou
uma correspondência ao governador eleito, Eduardo Leite,
reiterando o posicionamento de que as alíquotas vigentes de
ICMS expiram no dia 31 de dezembro deste ano, conforme
prevê a lei. Na Reunião das Diretorias da FIERGS e do Centro
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS) foi reforçada a decisão das entidades de que um Grupo de Trabalho
deve ser constituído imediatamente. Ele seria formado por representantes das entidades empresariais e da equipe de transição do novo governo, conforme sugestão apresentada pela
FIERGS e pelo CIERGS no encontro que tiveram com Eduardo
Leite, em 6 de novembro.

ALÍQUOTA ICMS/ O governador eleito do Estado, Eduardo
Leite, participou, em 6 de novembro, da Reunião de Diretorias
da Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul
(FIERGS/CIERGS). Para os industriais, Leite afirmou ser favorável à redução da alíquota básica do ICMS, que foi reajustada e passou de 17% para 18% em 2016, e que pelo projeto
aprovado na Assembleia Legislativa deve valer somente até
o próximo mês. Porém, o governador ressaltou ser necessário
“um tempo para organizar o Estado”. O presidente da FIERGS,
Gilberto Porcello Petry, sugeriu a criação de um grupo de trabalho reunindo representantes da indústria e do governo do
Estado para discutir o tema.

BANCADA FEDERAL
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PETRY ASSUME O SEBRAE-RS

BANCADA FEDERAL/ Parte da bancada de novos deputados federais gaúchos eleitos se reuniu na FIERGS, em 12 de novembro,
com integrantes do Conselho de Articulação Parlamentar (Coap)
da entidade, coordenado por Walter Rudi Christmann, que destacou ser função do Conselho interagir com os parlamentares
do Estado e apresentar as pautas de interesse do setor industrial.
Durante o encontro, que incluiu deputados de primeiro mandato
em Brasília a partir de 2019, o economista-chefe da FIERGS, André
Nunes de Nunes, apresentou os principais pontos da Plataforma
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.

Sistema FIERGS. Este último foi entregue pelo presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, ao jornalista Paulo Gilvane, por
seu trabalho à frente da Radioweb, a maior agência de notícias
para rádios do Brasil, com 2,2 mil emissoras AM e FM afiliadas.
PETRY ASSUME O SEBRAE-RS/ Gilberto Porcello Petry foi eleito, em 20 de novembro, presidente do Conselho Deliberativo
Estadual (CDE) do Sebrae-RS para a gestão 2019-2022. O pleito ocorreu durante reunião extraordinária do CDE realizada na
sede da organização, em Porto Alegre. Desde 2017, Petry atua
como presidente da Federação e do Centro das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS) e também administra o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e o Instituto Euvaldo
Lodi (IEL-RS).

PRÊMIO PRESS/ Em 12 de novembro ocorreu a cerimônia do
Prêmio Press, na Assembleia Legislativa. Os troféus de Melhores do Ano foram para 17 categorias e mais duas homenagens
especiais acabaram realizadas, com os Troféus Advertising e

HOMENAGEM DA FIESP/ Em São Paulo, no dia 21de novembro, o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, recebeu a
Ordem do Mérito Industrial, entregue pelo presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf. Petry
foi homenageado juntamente com outros dirigentes de federações industriais. A Ordem do Mérito foi criada em 2007 e
condecora “personalidades e instituições, nacionais ou estrangeiras, que se tenham tornado dignas do reconhecimento e da
admiração da indústria”.
PARQUE DE INOVAÇÃO/ O Parque Canoas de Inovação (PCI)
foi inaugurado oficialmente, em 22 de novembro. Trata-se de
um cluster de empresas voltadas para o segmento de tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, e contará
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BIOENERGIA/ A Holanda pretende atingir, até o ano de 2020, 14%
de sua produção de energia com fontes renováveis. Atualmente,
toda empresa ou residência neste país europeu de 17 milhões
de habitantes, 16ª maior economia do mundo, e que recicla 80%
de seus resíduos, está ligada à rede de gás. Esse conhecimento e
know-how foi colocado à disposição de empresários gaúchos que
participaram, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande
do Sul (FIERGS), em 19 de novembro, do workshop Brasil & Holanda de Bioenergia – Tecnologias, aplicações e novos projetos. “Nosso
objetivo é trocar informações, dar suporte e aumentar a cooperação entre empresas deste setor, abrindo um novo mercado para
as companhias brasileiras”, afirma o representante do Escritório
Holandês de Apoio aos Negócios em Porto Alegre, Richard Posma.

PARQUE DE INOVAÇÃO

com cinco empresas na primeira fase, com geração de 530
empregos diretos. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello
Petry, participou da cerimônia.

ANTECIPAÇÃO ICMS/ O decreto que antecipa o pagamento
de ICMS da indústria e do comércio no Rio Grande do Sul, publicado no Diário Oficial do Estado, de 12 de janeiro de 2019
para 26 de dezembro deste ano, foi recebido pela Federação
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul como uma decisão unilateral do governo. O presidente da FIERGS, Gilberto
Porcello Petry, pede contrapartidas, como desconto no imposto ou adiamento no recolhimento do tributo em janeiro, pois
muitas indústrias terão de fazer empréstimos para quitar antecipadamente. “O governo precisa desse dinheiro para fechar
as contas e resolveu antecipar das empresas, mas nem todas
possuem esses recursos em caixa”, explica.

GENERAL MOURÃO/ O vice-presidente eleito da República,
o general Hamilton Mourão, proferiu palestra na reuniãoalmoço do Sinduscon-RS, em 23 de novembro, em Porto Alegre. Ele abordou as prioridades do novo governo e a inserção
da atividade da construção civil nas ações com vistas à retomada do crescimento econômico no País. O presidente
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, participou do evento e
saudou Mourão, falando sobre o desenvolvimento do País, o
comportamento e aspirações da sociedade que se revelaram
com a eleição de Jair Bolsonaro.

MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA/ Executivos e lideranças de
46 sindicatos industriais participaram, em 28 de novembro,
de encontro na FIERGS. A discussão centrou sobre o novo
momento vivido por essas entidades representativas após
a Modernização Trabalhista, que acabou com a obrigatoriedade da contribuição sindical, condicionando o desconto
à autorização prévia do associado. “Estamos vivendo um
período de desafios no Brasil. Isto atinge todos os sindicatos
do País, de todos os setores. Portanto, a questão da sustentação financeira não é privilégio do Rio Grande do Sul”, afirmou
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.

BANCADA ESTADUAL/ Deputados eleitos para primeiro
mandato na Assembleia Legislativa do RS a partir de janeiro de 2019 foram recebidos na FIERGS em 22 de novembro. Na reunião, conduzida por Walter Rudi Christmann,
coordenador do Conselho de Articulação Parlamentar
(Coap), os novos parlamentares estaduais conheceram os
principais pontos da Plataforma de Compromissos para um
Brasil Industrial, documento com propostas elaboradas pelo
Grupo de Política Industrial da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA
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GIGIA BANDERA

GOVERNO DE LUXEMBURGO

mento. Segundo o vice-coordenador do Conselho da Pequena e
Média Indústria (Copemi) da FIERGS, Sergio Galera, o Brasil possui
atualmente 20 milhões de micro, pequenas empresas e empreendedores individuais, que precisam estar preparados e terem
facilitada a busca por crédito para os seus negócios.

GOVERNO DE LUXEMBURGO/ Com uma indústria siderúrgica
pujante e um setor financeiro forte, responsável por 35% do
PIB do país, tornando-o muito atraente para empresas buscarem investimentos ou formas de viabilizá-los, Luxemburgo
quer ampliar suas relações com diferentes nações, o que fez o
governo incentivar políticas para diversificar a pauta a outros
segmentos da economia. Por isso, o embaixador no Brasil, Carlo
Krieger, esteve em 26 de novembro reunido com representantes da indústria (FIERGS), comércio (Fecomércio), agricultura
(Farsul), governo do Estado e TecnoPUC.

GIGIA BANDERA/ A 25ª edição do Mérito Gigia Bandera,
promovido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul (Simecs), em 30
de novembro, em Caxias do Sul, reconheceu a trajetória de
vida e trabalho da diretora da Metalúrgica Buzin, Cintia Buzin; do presidente da MGA Válvulas Industriais de Veranópolis,
Dirceu Tedesco; e Gilmar Antônio Paniz, diretor presidente
do Grupo G. Paniz. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello
Petry, participou da cerimônia do Mérito, que desde 1987 já
homenageou 86 empresários pela visão estratégica, representação institucional e de defesa da livre iniciativa. A outorga foi conferida pelo presidente do Simecs, Reomar Slaviero.

SIMECAN/ A diretoria do Sindicato das Indústrias Metalmecânicas e Eletroeletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita
(Simecan) para a gestão 2018-2021 tomou posse em 29 de
novembro, em cerimônia na sede da entidade, em Canoas.
O empresário Roberto Machemer permanece na presidência e vai comandar o sindicato pela quinta vez consecutiva.
Entre os desafios até 2021, estão a necessidade de continuar
trabalhando pelo desenvolvimento da indústria, na busca pela
revisão da carga tributária, e dar continuidade aos processos
de desburocratização.

DEZEMBRO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/ Representantes dos
setores público, privado e financeiro debateram temas relacionados à sustentabilidade no Fórum de Desenvolvimento
Sustentável do Sul do Brasil. O evento ocorreu na sede do Ministério Público, em 3 de dezembro. A iniciativa encabeça o

ENCONTRO DE MODA/ Dezoito empresas gaúchas dos
segmentos de vestuário masculino, feminino, calçados,
joias e acessórios participaram do Encontro Internacional
de Negócios do Setor da Moda realizado em 27 de novembro, na sede da FIERGS. O evento trouxe sete compradores de Bolívia, Guatemala, Peru, Panamá, Paraguai e Reino
Unido, que participaram de quase 80 reuniões com os representantes brasileiros. Como resultado, a estimativa de
negócios para os próximos 12 meses é de US$ 1,1 milhão.
ACESSO AO CRÉDITO/ Financiar, Investir e Negociar Crédito foi
o tema da capacitação realizada pela FIERGS, por meio do Núcleo
de Acesso ao Crédito (NAC), e apoio do Instituto Euvaldo Lodi
(IEL), em 27 de novembro, na sede da entidade. Promovida em 20
estados do Brasil, com parceria da CNI e patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF), o objetivo é que as empresas participantes
tomem conhecimento e compreendam as etapas para a realização de uma renegociação de dívida ou oportunidade de financia-

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

75

Sistema FIERGS/CIERGS
Relatório Anual 2018

R E P R E S E N TAT I V I D A D E

BALANÇO E PERSPECTIVAS

Projeto RS Sustentável, da Rede Pampa, que tem como objetivo discutir temas de interesse da sociedade como um todo.
Um dos pontos centrais do evento foi a Agenda 2030, que
hoje, conta com o compromisso assumido por praticamente
todas as nações, alinhadas a 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta.

CENÁRIO ECONÔMICO/ ”O Brasil vive um novo momento.
Meu pensamento saiu do realismo pessimista para o realismo
otimista”. A declaração é do presidente da FIERGS, Gilberto
Porcello Petry, em palestra de encerramento do calendário de
reuniões-almoço de 2018 da Câmara de Indústria, Comércio
e Serviços de Caxias do Sul, em 11 de dezembro. O tema do
encontro foi “O Brasil em Novo Cenário”.

BALANÇO E PERSPECTIVAS/ Depois de crescer 1% em
2017, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, ainda sob o impacto da crise econômica mais intensa de sua história, deve
aumentar 1,3% este ano, estima a Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). Já o do Estado
não deve passar de 1,1%. Porém, o presidente da entidade,
Gilberto Porcello Petry, vislumbra um “realismo otimista” já
a partir de 2019. “Investidores que estavam em dúvida em
função do momento econômico, começam a ver novas perspectivas e dão sinais de que realizarão investimentos no País.
Estou otimista, o ano que vem será melhor do que 2018”, afirmou Petry, durante a divulgação, em 4 de dezembro, do Balanço 2018 e Perspectivas 2019, elaborado pela Unidade de
Estudos Econômicos da FIERGS.

MÉRITO LOJISTA/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello
Petry, recebeu do presidente da Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL), Vitor Koch,
o Prêmio Mérito Lojista, em sua 31ª edição. A FCDL homenageou personalidades que se destacaram no apoio ao desenvolvimento do Estado. Petry foi o vencedor na categoria Gestão Empresarial. Ele agradeceu a homenagem, registrando
o bom entendimento com a direção da FCDL nas ações que
envolvem atividades conjuntas das Federações empresariais.
A solenidade oficial de entrega do prêmio ocorreu em 13 de
dezembro, na Associação Leopoldina Juvenil.

SINDIMETAL-RS/ A diretoria do Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico
de São Leopoldo (Sindimetal-RS) tomou posse em 7 de dezembro, em cerimônia na sede da entidade, em São Leopoldo. O empresário Sergio de Bortoli Galera vai liderar o
sindicato no período de 2019 a 2021. O novo presidente
afirma que entre os desafios do Brasil nos próximos anos
estão a infraestrutura, as reformas, os juros e a simplificação
dos impostos.

MÉRITO LOJISTA
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S ESI - R S

Sesi-RS realiza mais de
11 milhões de atendimentos
O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS)
atua no propósito de promover a saúde,
segurança e educação dos trabalhadores
da indústria, realizando 11,36 milhões de
atendimentos durante 2018. Foram 8,2
mil indústrias atendidas em 416 municípios gaúchos. O ano teve a ampliação de
vagas na Educação de Jovens e Adultos
e a gestão e inteligência em saúde, com
o lançamento da plataforma Sesi Viva
Mais, como focos. “Seja pela plataforma
digital ou em consultorias para as indústrias, a saúde na empresa é um objetivo
do Sesi, pensando no menor custo para
a indústria, com um trabalhador mais
saudável e, portanto, mais produtivo”, explica o superintendente regional, Juliano
Colombo. O Sesi Viva Mais, que proporciona à indústria uma visão dos dados de
segurança e de saúde dos trabalhadores,
agregando indicadores e projeções que
permitem uma gestão mais efetiva por
parte do empresário, foi lançado durante
o ano e atendeu 214 indústrias.
Outras iniciativas de promoção da
saúde para os trabalhadores tiveram ênfase, como a inauguração dos oito Espaços
de Saúde e Bem-Estar, que têm como objetivo unir a prática esportiva e alimentação saudável. As cidades que contam com
o local são Porto Alegre, São Leopoldo,
Santa Cruz do Sul, Guaíba, Santa Rosa, Parobé, Campo Bom e Novo Hamburgo. Ainda na área da saúde, 23,7 mil trabalhadores foram capacitados entre as 14 Normas
Regulamentadoras que estão no portfólio
do Sesi-RS. A campanha de vacinação registrou 2.184 indústrias e mais de 150 mil
pessoas atingidas. Outra ação realizada
em 2018 foi o lançamento dos editais de
Ergonomia, que buscam mapear os riscos ergonômicos, visando também aos
requisitos do eSocial, e o de Odontologia,

que preconiza, por meio da mobilidade, o
atendimento odontológico preventivo e
ações educativas em saúde bucal.
A ampliação da Educação de Jovens e Adultos (EJA, foto) é prioridade do
Sesi-RS na área da educação. “Ainda há
um grande volume de trabalhadores sem
ensino médio, portanto há uma margem
para aumentar o número de matrículas,
que superou 11 mil”, explica Colombo. A
intenção é levar a metodologia do Sesi a
todos os níveis do ensino, ou seja, Infantil, Fundamental, Médio e Continuado,
tornando-a referência na área da educação. Este ano foram 89 mil matrículas
realizadas, sendo 60 mil gratuitas.
Neste sentido, o Sesi-RS vem também realizando a capacitação de professores a fim de qualificar e multiplicar
o método. Um exemplo é o trabalho
realizado com a prefeitura e a Associação
Comercial e Industrial de Panambi, que
tem como objetivo fortalecer a educação
básica local, por meio de uma reestruturação em consonância com as necessidades do município e com a nova base
curricular na Educação Infantil e no Ensi77
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no Fundamental. A ideia partiu dos empresários da cidade, preocupados com
o ensino e a formação dos cidadãos de
Panambi. O Sesi-RS realizou a capacitação do corpo docente do município, formado por 392 professores, entre agosto
e novembro. A partir desses encontros
foram produzidos cadernos referenciais
que servirão de base para planejamento
das ações didáticas desenvolvidas junto
aos alunos da rede ensino municipal, a
partir do ano letivo de 2019.
A Mostra Sesi Com @ Ciência, realizada em outubro, levou mais de 5 mil
pessoas ao Centro de Eventos da FIERGS,
entre estudantes, docentes, empresários
e público em geral. Além da exposição
de 150 projetos de alunos do Sesi-RS do
Contraturno, EJA e Ensino Médio, o evento contou com um painel para empresários, e seminários para professores e
alunos. Também merece destaque o Torneio de Robótica Sesi First Lego League
que teve as finais realizadas em Pelotas e
Bento Gonçalves, envolvendo alunos de
escolas do Sesi-RS, públicas e privadas de
todo o Rio Grande do Sul.

S EN A I - R S

Senai-RS registra 90 mil
matrículas em 2018
Modernização é a palavra que mais
vem sendo usada no Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Senai-RS).
“Tanto com relação aos equipamentos
quanto aos serviços e capacitações, o
Senai-RS trabalha fortemente para o cenário da Indústria 4.0”, afirma o diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein. O
investimento no parque de máquinas já
vem acontecendo e terá continuidade,
assim como as reformas e adequações
da infraestrutura. “O Senai-RS está incorporando as novas tecnologias e práticas deste novo ciclo industrial, como
realidade aumentada, sensoriamento,
inteligência artificial e internet das coisas, e está desenvolvendo novos cursos
e adaptando os cursos técnicos à nova
realidade”, destaca Trein.
Além dos novos conceitos em todos
os seus cursos, o Senai-RS conta com duas
pós-graduações em seu portfólio com
relação à quarta revolução industrial: Engenharia Aplicada à Indústria 4.0 e Engenharia de Automação e Controle Industrial.
“Estamos atuando ainda com capacitação
de competências socioemocionais, chama-

das Softskills, necessárias para lidar com as
novas tecnologias”, ressalta. Também está
disponível um portal (www.senai40.com.
br) que faz um diagnóstico da maturidade
da indústria com relação à nova revolução
industrial, além de oferecer o curso EAD,
totalmente gratuito, explicando as tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0.
Em 2018, o Senai-RS registrou 90 mil
matrículas, sendo 9,5 mil em cursos de
Ensino a Distância (EAD). Para qualificar
cada vez mais o ensino do Senai foram
realizadas diversas atividades visando à
capacitação dos docentes como a Jornada da Educação, formação em Experiência
de Aprendizagem Mediada, o plano de
controle da qualidade da prática docente,
os cursos de desenvolvimento de projetos
na docência e desenvolvimento de textos
técnicos e pedagógicos, a produção de
videoaulas e a capacitação em Softskills.
Os alunos do Senai-RS (foto) conquistaram quatro medalhas de ouro nas
Seletivas WorldSkills 2019 (Manutenção
Industrial, Robótica Móvel, Tecnologia de
Mídia Impressa e Mecatrônica), sete pratas (Instalações Elétricas Prediais, Refrige-
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ração e Ar Condicionado, Jardinagem e
Paisagismo, Design Gráfico, Pintura Decorativa, Carpintaria de Telhados e Tecnologia Automotiva) e três bronzes (Controle
Industrial, Logística e Eletrônica).
A Mostra Inova Senai buscou resolver demandas reais da indústria gaúcha
a partir de projetos desenvolvidos inteiramente por alunos do Senai-RS. Essa é
a proposta do Desafio Senai de Projetos
Integradores. Mais de 20 projetos participaram da competição nos Institutos
Senai de Tecnologia em Couro e Meio
Ambiente, em Estância Velha, e em Madeira e Mobiliário, em Bento Gonçalves.
O primeiro lugar ficou com o trabalho
“Projeto e montagem parcial de uma
célula automatizada de furação e rebarbação de presilha para módulo fotovoltaico”, elaborado pelos alunos do Senai
de Sapucaia do Sul, desenvolvido para
atender a demanda da indústria Alu-Cek.
Com relação aos Serviços de Tecnologias e Inovação foram mais de 13 mil atendimentos, entre 2.744 clientes. Também
nesta área, destacaram-se esse ano os dois
Institutos Senai (engenharia de polímeros
e soluções integradas em metalmecânica),
ambos agentes Embrapii, com projetos em
andamento, e a acreditação do Inmetro de
mais um laboratório (Temperatura e Pressão) no Instituto Senai de Tecnologia em
Petróleo, Gás e Energia, de Esteio.
Quatro novos projetos do Senai
gaúcho foram aprovados no Edital de
Inovação para a Indústria. Três são parcerias do Instituto Senai de Tecnologia
em Madeira e Mobiliário, de Bento Gonçalves e um com o Instituto Senai de
Inovação em Soluções Integradas em
Metalmecânica, de São Leopoldo. Foram
61 projetos escolhidos nesta primeira seleção em todo o Brasil.

I EL- R S

Transformação digital e
liderança são os focos do IEL-RS
A transformação digital é uma
realidade que não pode ser ignorada.
Por isto, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS)
tem como foco preparar as empresas e
seus líderes para enfrentar este desafio.
“O IEL-RS, por meio de workshops e consultorias, apresenta caminhos para essas mudanças, e mostra seus impactos
nos processos produtivos e modelos de
negócios, além de discutir as oportunidades que aparecem com a nova era, e
o que ela está colocando em evidência”,
explica o superintendente do IEL-RS,
Carlos Zuanazzi. Em 2018, as áreas de
desenvolvimento humano e inovação
atenderam 2070 empresas e capacitaram 5,8 mil pessoas.
A curadoria de tendências, chamada Cosmos, foi um dos destaques do
IEL-RS no ano, com a realização de 11
eventos para empresas e sindicatos gaúchos. O objetivo é apoiar o processo de
decisão das organizações subsidiando

informações relacionadas ao futuro dos
negócios contemplando todos os aspectos. Os workshops de Inovação Metamorfose, Telescópio e Toolbox tiveram
16 edições no total, com edições abertas
e in company, em diversas cidades do
Estado. O 6º Fórum de Inovação (foto),
realizado em outubro, teve como tema
AI Economy – Desafios e Grandes Oportunidades da Nova Era, e contou com a
participação de Gil Giardelli, Silvio Meira
e Camila Achutti.
Na área de Educação Executiva, o
workshop Gestão da Mudança e a Transformação Digital, em junho, teve como
público-alvo empresários e gestores. O
workshop contou com o especialista da
cultura digital Gil Giardelli, que abordou
pensamentos de tendências sobre o futuro. O IEL na Estrada teve cinco edições
em Cachoeirinha (2), Venâncio Aires, Estrela e Lajeado. A liderança de equipes
também foi abordada em capacitações
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que aconteceram em sete empresas, assim como o Coaching, que usa a metodologia para potencializar as pessoas e
equipes das empresas. Em 2018, 11 empresas contrataram o serviço coaching
individual e em grupo do IEL, que atendeu 120 profissionais.
Na área de Desenvolvimento de Carreiras, o IEL atua como agente de integração de estágios, tendo atendido 1,9 mil
estagiários e firmado 90 contratos com
novos clientes empresariais. O IEL-RS participou de diversos eventos em universidades e para o público universitário, e fez
oficinas sobre criatividade e carreiras para
estudantes, no Mundo Senai. Em maio, o
evento para gestores de RH Diálogos para
o Futuro teve o tema Como construir relações com a emoção e a inovação e obter
resultados ganha-ganha e teve como palestrantes o designer da Grendene, Edson
Matsuo, e a gerente de Recursos Humanos da King Host, Fernanda Graeff.

S I N DI C ATO S
RELAÇÃO DE SINDICATOS INDUSTRIAIS FILIADOS

•

Sindicato das Indústrias de Calçados
de Parobé – SINDICAP

•

Sindicato da Indústria de Adubos no Estado
do Rio Grande do Sul – SIARGS

•

Sindicato da Indústria de Calçados do Estado
do Rio Grande do Sul – SICERGS

•

Sindicato da Indústria da Alimentação
de Bento Gonçalves – SINDALBG

•

Sindicato da Indústria de Calçados de Sapiranga – SICS

•

•

Sindicato das Indústrias da Alimentação de Caxias do Sul

Sindicato da Indústria de Calçados,
Componentes para Calçados de Três Coroas

•

Sindicato das Indústrias de Alimentação
de Dom Pedrito – SIA

•

Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados
de Pelotas e Capão do Leão – SICAPEL

•

Sindicato das Indústrias da Alimentação do
Estado do Rio Grande do Sul – SIA-RS

•

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

•

Sindicato da Indústria da Alimentação de São Borja

•

•

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

Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel,
Papelão, Embalagens e Artefatos de Papel, Papelão
e Cortiça do Rio Grande do Sul – SINPASUL

•

Sindicato da Indústria de Arroz de Pelotas – SINDAPEL

•

•

Sindicato das Indústrias da Alimentação
de Bagé – SINDAB

Sindicato da Indústria de Cervejas e de Bebidas em
Geral no Estado do Rio Grande do Sul – SICBERS

•

•

Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha
no Estado do Rio Grande do Sul – SINBORSUL

Sindicato da Indústria da Construção Civil
de Caxias do Sul – SIDUSCON CAXIAS

•

•

Sindicato das Indústrias de Artefatos de Couro no
Estado do Rio Grande do Sul – SINDICOURO-RS

Sindicato das Indústrias da Construção Civil
de Pelotas – SINDUSCON PELOTAS

•

•

Sindicato das Indústrias de Artefatos de Couro
de São Leopoldo – SINDARTCOURO

Sindicato das Indústrias da Construção
Civil do Rio Grande – SINDUSCON RG

•

•

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

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

•

•

Sindicato das Indústrias de Artefatos e de Curtimento de
Couros e Peles de Novo Hamburgo – SINDARTCOURO

Sindicato da Indústria da Construção Civil
de Santa Maria – SINDUSCON SM

•

•

Sindicato da Indústria Audiovisual do
Estado do Rio Grande do Sul – SIAV

Sindicato das Indústrias da Construção, Mobiliário,
Marcenarias, Olarias e Cerâmicas para Construção,
Artefatos e Produtos de Cimento e Concreto PréMisturado do Vale do Taquari – SINDUSCOM-VT

•

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

•

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

•

Sindicato da Indústria de Calçados de Campo Bom

•

•

Sindicato das Indústrias de Calçados de Dois Irmãos

Sindicato da Indústria da Construção e do
Mobiliário de Erechim – SINDUSCON ERECHIM

•

Sindicato das Indústrias de Calçados
de Estância Velha – SICEV

•

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

•

Sindicato das Indústrias de Calçados de
Farroupilha – SINDICALÇADOS

•

Sindicato das Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Novo Hamburgo – SINDUSCON NH

•

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

•

Sindicato das Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Passo Fundo – SINDUSCON PF

•

•

Sindicato das Indústrias de Calçados de Ivoti – SICI

Sindicato das Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Santa Rosa – SINDUSCON SR

•

Sindicato da Indústria de Calçados
de Novo Hamburgo –SIC/NH

•

Sindicato das Indústrias da Construção e do
Mobiliário de São Leopoldo – SINDUSCOM SL
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S I N D I C ATO S
•

Sindicato das Indústrias da Construção e
do Mobiliário de Tenente Portela

•

Sindicato das Indústrias de Mármores, Granitos e
Pedras Ornamentais do Rio Grande do Sul – SIMAG

•

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

•

Sindicato da Indústria do Mate no Estado
do Rio Grande do Sul – SINDIMATE

•

•

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

Sindicato das Indústrias de Material Plástico
do Nordeste Gaúcho – SIMPLAS

•

Sindicato das Indústrias de Material Plástico no
Estado do Rio Grande do Sul – SINPLAST

•

Sindicato das Indústrias de Curtimento de
Couros e Peles de Pelotas – SINDCOUROS

•

Sindicato das Indústrias de Material Plástico
do Vale dos Vinhedos – SINPLAV

•

Sindicato da Indústria de Curtimento de
Couros e Peles de Portão – SICCPP

•

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Bento Gonçalves – SIMMME

•

Sindicato da Indústria de Doces e Conservas
Alimentícias de Pelotas – SINDOCOPEL

•

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Cachoeira do Sul – SINMETEL

•

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

•

Sindicato das Indústrias Metal-Mecânicas e
Eletroeletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita – SIMECAN

•

Sindicato da Indústria Fabricante de Adubos
e Produtos Intermediários para Adubos
da Cidade do Rio Grande – SIRG

•

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

•

Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e
Malharia da Região Nordeste – FITEMASUL

•

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

•

Sindicato das Indústrias de Fiação e
Tecelagem de Farroupilha – SIFTF

•

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

•

Sindicato da Indústria do Fumo da Região
Sul do Brasil – SINDITABACO

•

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

•

Sindicato das Indústrias Gráficas da Região
Nordeste do Rio Grande do Sul – SINGRAF-RS

•

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Santa Rosa – SIMMME/SR

•

Sindicato da Indústria Gráfica de Pelotas – SINGRAPEL

•

•

Sindicato da Indústria Gráfica no Estado do
Rio Grande do Sul – SINDIGRAF-RS

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

•

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

•

Sindicato da Indústria da Mineração de Brita, Areia e
Saibro do Estado do Rio Grande do Sul – SINDIBRITAS

•

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

•

Sindicato das Indústrias do Mobiliário,
Construção e Olarias de Cachoeira do Sul

•

Sindicato das Indústrias do Mobiliário
da Região das Hortênsias

•

Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos
Derivados no Estado do Rio Grande do Sul – SINDILAT

•

•

Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos
Agrícolas no Rio Grande do Sul – SIMERS

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

•

•

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

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 da Indústria de Marcenaria no Estado
do Rio Grande do Sul – SINDIMARC-RS

•

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

•
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•

Sindicato da Indústria da Pesca, Doces
e Conservas Alimentícias do Estado do
Rio Grande do Sul – SINDIPESCA

•

Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores – SINDIPEÇAS

•

•

Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas
do Estado do Rio Grande do Sul – SIPARGS

Sindicato Nacional da Indústria de Produtos
para Saúde Animal – SINDAN

•

•

Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos
do Rio Grande do Sul – SINDIFAR

Sindicato Nacional da Indústria da
Extração de Carvão – SNIEC

•

•

Sindicato da Indústria de Produtos Suínos
no Estado do Rio Grande do Sul – SIPS

SINDIMAQ – Sindicato Nacional da Indústria
de Máquinas/ABIMAQ – Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e Equipamentos

•

Sindicato das Indústrias Químicas no Estado
do Rio Grande do Sul – SINDIQUIM

•

Sindicato Nacional da Indústria de
Alimentação Animal – SINDIRAÇÕES

•

Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e
Acessórios no Estado do Rio Grande do Sul – SINDIREPA

•

Sindicato Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões,
Automóveis e Veículos Similares – SINFAVEA

•

Sindicato das Indústrias Têxteis do Estado
do Rio Grande do Sul – SITERGS

•

Sindicato Nacional da Indústria do Aço

•

•

Sindicato da Indústria do Trigo no Estado
do Rio Grande do Sul – SINDITRIGO

Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e
Equipamentos Ferroviários e Rodoviários – SIMEFRE

•

Sindicato das Indústrias do Vestuário
do Alto Uruguai – SINDIVEST AU

•

Sindicato da Indústria do Vestuário do Noroeste
do Rio Grande do Sul – SINVENSUL

•

Sindicato das Indústrias do Vestuário do
Estado do Rio Grande do Sul – SIVERGS

•

Sindicato das Indústrias do Vestuário e do
Calçado do Nordeste Gaúcho – SINDIVEST

•

Sindicato das Indústrias do Vestuário de Santa
Cruz do Sul – SINDIVEST SANTA CRUZ

•

Sindicato das Indústrias do Vestuário e do Calçado
de São Leopoldo – SINDIVEST SÃO LEOPOLDO

•

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

•

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

•

Sindicato Nacional da Indústria do Cimento – SNIC
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