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O ano de 2019 foi marcado pelo 
início dos novos Governos Federal e 
Estadual. Logicamente, as expecta-
tivas criadas em torno das iniciantes 
administrações do País e do Rio Gran-
de do Sul pautaram a maior parte das 
14 reuniões realizadas nesse período 
pelo Conselho de Vice-presidentes da  
FIERGS/CIERGS – o “Presi”. 

A principal perspectiva, que era o 
crescimento da economia, ficou adia-
da para 2020. Mesmo assim, houve 
avanços em algumas áreas, como foi 
resumido pelo presidente da FIERGS e 
do CIERGS, Gilberto Porcello Petry, ao 
completar dois anos de sua primeira 
gestão, no mês de julho : “Avançamos 
na consolidação da Modernização Tra-
balhista; na aprovação da Reforma da 
Previdência; e, no âmbito do Estado, 
houve a autorização  da Assembleia Le-
gislativa rio-grandense para que o Go-
verno possa privatizar três estatais sem 
necessidade de plebiscito.”

Ao final de 2019, o presidente 
também alinhou outros resultados 
importantes que tiveram o apoio e a 
participação direta da FIERGS:  as apro-
vações do novo Código Ambiental do 
Rio Grande do Sul e da Lei Estadual de 
Liberdade Econômica; a tramitação da 
Reforma do Estado; e, ao nível Federal,  

a extinção da multa de 10% do FGTS 
nas demissões de empregados. Esta 
decisão, inclusive, vinha sendo pleitea-
da pela FIERGS desde 2013, ou seja, seis 
anos depois acabou sendo adotada.

O Presi também acompanhou, 
mais uma vez, as tratativas em torno 
do Piso Salarial Regional, incluindo a 
audiência com o governador do Es-
tado específica sobre a questão.  A 
FIERGS e a Fecomércio, convidada a 
participar do encontro, apresentaram 
a posição em defesa da extinção do 
Piso. Caso politicamente não seja pos-
sível extinguir, então o Governo deve-
ria enviar à Assembleia a proposta de 
reajuste “zero”. 

Outro assunto levado pelo presi-
dente ao Presi foi a inovação de testar, 
no próximo ano, a realização de duas 
reuniões de Diretorias por mês. A FIERGS  
é atualmente a única Federação e In-
dústrias a ter esses encontros sema-
nais. O Conselho aprovou a ideia, que 
depois foi referendada pelas Diretorias.

Dois eventos importantes tam-
bém foram destacados no Conselho 
de Vice-presidentes, ambos no último 
mês do ano. Assim, em dezembro, o 
presidente Gilberto Porcello Petry foi 
escolhido pela Confederação Nacional 
da Indústria para falar e nome dos três 

Estados da Região Sul no encontro que 
a CNI realizou com o Presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro. E a FIERGS foi a 
sede da reunião anual dos Embaixado-
res da União Europeia no Brasil.

Transitaram pelo Presi uma série 
de outros temas e eventos importan-
tes, como a vinda à FIERGS – por duas 
vezes –  do vice-presidente da Repúbli-
ca, Hamilton Mourão;  as ameaças de 
corte dos recursos do Sistema “S”; e a 
participação do presidente Gilberto 
Porcello Petry na reunião da OIT, em 
Genebra, no mês de junho, por delega-
ção da CNI.

Já em outubro, o Conselho chan-
celou – por unanimidade – a reelei-
ção do presidente para uma segunda 
gestão. E na reunião extraordinária do 
Conselho de Representantes da FIERGS,  
dia 23 daquele mês, o vice-presidente 
Gilberto Ribeiro, que coordena o Con-
selho de Articulação Sindical e Em-
presarial – Conase – anunciou que 99 
Sindicatos industriais formalizaram o 
pedido para que Gilbeto Porcello Petry  
continue presidindo as entidades na 
gestão 2020 a 2023. Assim, mais uma 
vez, o setor industrial mostrou a sua  
coesão, que tem sido uma marca cons-
tante na história da Federação e do Cen-
tro das Indústrias do Rio Grande do Sul. 

Um ano de expectativas 
e avanços

Avanços importantes foram conquistados no País 
e no Estado em 2019, primeiro ano dos novos governos 
Federal e Estadual. A consolidação da Modernização Tra-
balhista, iniciada ainda no governo anterior, a política 
de privatizações e concessões, a Lei da Liberdade Econô-
mica, a Reforma da Previdência e a redução na taxa de 
juros são alguns pontos positivos com destaque nacional. 
Em nível regional, devemos lembrar, entre outros, as pri-
vatizações aprovadas sem necessidade de plebiscito e o 
projeto que modifica as faixas de contribuição previden-
ciária dos servidores públicos,  além dos investimentos 
na segurança, com índices de criminalidade em queda. 
E para que tenhamos um Brasil moderno e desenvolvido, 
sem abrir mão das liberdades que precisamos no País, é 
que a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS) trabalha.

A atual gestão tem como lema “A Valorização do 
Empresário Industrial”, empreendedores que colocam em 
risco o seu capital, e que precisam ser reconhecidos ao 
fazerem a economia crescer e a sociedade evoluir. Desta 
forma, a FIERGS atua há mais de oito décadas com a con-
tribuição do Centro das Indústrias do Estado do Rio Gran-
de do Sul (CIERGS), do Serviço Social da Indústria (Sesi), 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e 
do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) em projetos de desenvolvi-
mento. No ano passado, por meio do CIERGS, Sesi, Senai e 
IEL, manteve o setor industrial gaúcho no protagonismo 
do crescimento e as iniciativas realizadas são apresenta-
das neste Relatório de Atividades 2019. 

Os Conselhos Temáticos e Comitês Setoriais da FIERGS  
trabalharam pela promoção e defesa de interesses do 
setor industrial e de mais de uma centena de sindicatos 
filiados. Já Sesi, Senai e IEL desempenharam importante 
papel na educação, saúde e cultura, bem como proporcio-
naram especialização e qualidade de vida ao profissional 
da indústria e seus dependentes. O Sesi realizou mais de 
13,2 milhões de atendimentos e mais de 80 mil matrícu-
las, enquanto o Senai superou os 10 mil atendimentos em 
tecnologia e inovação e 73 mil matrículas. Sesi e Senai, 
integrantes do Sistema S, totalmente custeado pelo setor 

O valor da indústria

Gilberto Porcello Petry
Presidente do Sistema FIERGS

privado, atuam estruturalmente no cuidado e na forma-
ção das pessoas, contemplando a educação, saúde ocu-
pacional, formação técnica e faculdade. Cuidar da indús-
tria gaúcha é também investir adequadamente no futuro 
dos nossos jovens.

Mas há ainda muito a se conquistar, e as Reformas 
Tributária e Administrativa, além de uma Política Indus-
trial que nos dê segurança suficiente para investir e cres-
cer devem ser algumas das prioridades para 2020. É essa 
a expectativa da indústria para este ano.

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

PRESI
VICE-PRESIDENTES FIERGS/CIERGS

GESTÃO 2017/2020

PA L AV R A  D O  P R E S I D E N T E
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CONTEC
CONSELHO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS, LEGAIS E CÍVEIS

CO N T E C

Avalia e propõe medidas referentes a matérias de natureza legal e tributário-fiscal em defesa dos 
interesses do setor industrial e trabalha no aprimoramento da relação com a administração pública 

por meio da interlocução com os Poderes Legislativo e Executivo em âmbito estadual e nacional

PRinCiPaiS açõeS 
> Substituição Tributária/ Diálogo permanente com a Se-

cretaria da Fazenda Estadual sobre a necessidade de ajuste 
nas Margens de Valor Agregado (MVA) e nas outras moda-
lidades de presunção do preço para fins de substituição tri-
butária. A partir da introdução do Ajuste do ICMS-ST, esse 
pleito foi renovado e reforçado 

> Convalidação dos incentivos fiscais/ Em razão da guerra 
fiscal entre Estados, devida à concessão irregular de incen-
tivos de ICMS e aprovação da LC 160/2017 para a anistia 
e reinstituição desses incentivos inconstitucionais, desde 
2017, trabalha junto aos contribuintes e à Secretaria da 
Fazenda do RS para que sejam cumpridas todas as etapas 
do processo de anistia e continua promovendo a discussão 

para a prorrogação dos incentivos pelo Estado até o prazo 
máximo previsto pela legislação 

> Incentivos fiscais e financeiros/ Atuação permanente 
junto ao governo do RS para manter e aperfeiçoar as regras 
tributárias e equalizar os incentivos com Santa Catarina e 
Paraná, conforme autorizado pela LC 160/2017-mecanis-
mo de “copia e cola”. Também auxiliou diversas indústrias 
em pleitos de equiparação de incentivos fiscais

> Reforma Tributária/ Elaboração de estudos técnicos e 
acompanhamento das propostas legislativas que trami-
tam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que 
preveem profundas alterações constitucionais no sistema 
tributário, unificando os tributos incidentes no consumo e 
alterando os repasses aos entes federados 

GESTÃO 2017/2020> Isenção frete interestadual e intermunicipal/ Atuação 
junto à Secretaria da Fazenda para renovação dos convê-
nios Confaz que autorizam a isenção de ICMS. Trabalha 
para que as isenções continuem sendo renovadas por tem-
po indeterminado.

> Capacitação das indústrias/ Realização de eventos, 
workshops e cursos de capacitação promovendo o deba-
te sobre temas relevantes para a indústria gaúcha, como o 
Bloco K e a Substituição Tributária, atendendo a demandas 
das empresas, oriundas das constantes alterações legais.

> Eventos/ Participação em eventos do Inova Receita pro-
movidos pela Secretaria da Fazenda do Estado, com rea-
lização de dinâmicas participativas, numa aproximação 
histórica entre fisco e contribuintes

ReSultadoS 
• Atuação junto à Sefaz/RS para garantia do cumprimento 

de todas as etapas da Convalidação dos Incentivos Fiscais
• Articulação para não aprovação de projetos que 

prejudicam a indústria gaúcha, como, por exemplo, 
o PL 44/2018 que busca restringir o Fundopem

• Renovação do Convênio ICMS para isenção 
do frete interno e interestadual

• Participação em audiências públicas para garantir o 
avanço da competitividade da indústria gaúcha

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

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, Claudia Ceolato 
Serafim, Claudio Moretti, Cláudio Otávio Xavier, Claudino 
João José Simon, Edi Deitos, Edirceu Rossi Werneck, Eduardo 
Barboza dos Santos, Fabio Basso Barichello, Fabio Raimundi, 
Francesca Hendges, Franciele Frozza, Felipe Esteves Grando, 
Fernando José Ruschel Justo, Geovani Quevedo Maciel, Gerd 
Foerster, Gerson A. Haas, Gilberto Preducci, Gleverton De 
Munno, Haroldo Lauffer, Ivânio Angelo Arioli, João Pedro 
Ibanez Leal, José Carlos Estefenon, Júlio Ricardo Andrighetto 
Mottin, Leandro Caon, Lúcio Lauser Moraes, Luiz Antônio 
Bins, Luiz Carlos Levenzon, Matheus Dieterich Espindola 
Brenner, 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, 
Thômaz Nunnenkamp, Vitor Rudolf Babot, Zulmar Neves

WORKSHOP SOBRE 
SUBSTITUIÇÃO 

TRIBUTÁRIA
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CONTRAB
CONSELHO DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Pautado no fomento à competitividade e no desenvolvimento do mercado de 
trabalho, atua na articulação e defesa de interesses da indústria, na orientação 

e apoio aos sindicatos patronais e empresas em matéria trabalhista

PRinCiPaiS açõeS

> Negociações Coletivas/ As projeções econômicas, re-
trospectivas das negociações coletivas na indústria, 
orientações gerais para as negociações coletivas e a 
contribuição negocial foram abordadas por especialis-
tas no Seminário de Negociações Coletivas 2019. Reali-
zado em 25 de março, o evento reuniu 303 representan-
tes de sindicados industriais

> Capacitação em Segurança e Saúde no Trabalho/ 
Duas edições com público aproximado de 160 pessoas 
em cada evento

> Nova Regulamentação de Dados/  A  Lei Geral de Pro-
teção de Dados prevê novas regras a serem seguidas 
por empresas  no Brasil, com o objetivo de garantir a 
segurança no tratamento de dados pessoais de clientes 
e fornecedores, por exemplo. Em função disso, a FIERGS 
realizou, por meio dos Conselhos de Relações do Traba-
lho e de Comércio Exterior o o evento ‘’A Nova Regula-
mentação de Dados e os Impactos para a Indústria”, com 
cerca de 120  participantes

> 2º Seminário A Evolução da Modernização Trabalhista/ 
Entre os painelistas, o ministro do Tribunal Superior do Traba-

lho Douglas Alencar Rodrigues e o desembargador do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 4ª Região Ricardo Martins Costa

> A Modernização da Norma Regulamentadora nº 12/  
A Modernização da NR 12,  que trata sobre Segurança 
no Trabalho em máquinas e equipamentos, foi tema de 
seminário  na FIERGS, que reuniu 250 participantes

> Trabalho Remoto e Home Office/  Realizado o workshop 
com enfoque no trabalho remoto e home office. A advo-
gada Alessandra  Lucchese foi a palestrante, apontando 
os benefícios para empregadores e empregados com es-
sas novas modalidades de trabalho

> Evento sobre Conciliação/ Palestras do desembargador 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região Ricardo 
Martins Costa e do conselheiro do Contrab Benoni Rossi

> 2º Seminário sobre Segurança e Saúde no Trabalho/ 
Em conjunto com o Sesi, com 200 participantes e pa-
lestras do juiz titular da 6° Vara do Trabalho de Caxias 
do Sul e Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro 
Marcelo Porto

> Interiorização/ Reuniões na Associação Comercial e In-
dustrial de Santa Cruz do Sul e no Sindicato das Indús-
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 

CO N T R A B

Bento Gonçalves para tratar da modernização das rela-
ções de trabalho

> Alinhamento com sindicatos patronais/ As alterações 
na Modernização Trabalhista levaram o Contrab a pro-
mover encontros com orientações sobre as negociações 
coletivas 2019

> eSocial/ Acompanhamento de informações e alterações a 
respeito do eSocial depois da Lei da Liberdade Econômica 

> Atualização dos débitos trabalhistas/ Contribuição 
com as discussões do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
396/2018, de autoria do senador Lasier Martins (PSD/
RS), que visa a determinar o IPCA-E como índice de cor-
reção monetária dos débitos trabalhistas 

> Panorama sobre a modernização trabalhista/ A minis-
tra do Tribunal Superior do Trabalho  Maria Cristina Pedu-
zzi afirmou na FIERGS que a Modernização Trabalhista veio 
trazer segurança jurídica e ajudar a enfrentar o desemprego 
crescente e a crise econômica. Maria Cristina participou da 
reunião do Contrab, em 22 de novembro. Também estive-
ram o  vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da  
4ª Região, Ricardo Carvalho Fraga, e o desembargador do 
TRT4, Francisco Rossal de Araújo

> Propostas para atualizações trabalhistas/ Em conjun-
to com a Federação das Indústrias do Estado do Para-
ná e de Santa Catarina, elaborou um documento com 
propostas de melhorias de Normas Regulamentadoras e 
dispositivos de Leis, a serem apresentadas para o Grupo 
de Altos Estudos do Trabalho (GAET) e ao Secretário Es-
pecial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho

> Conselhos de Relações do Trabalho do Sul do País/ 
Foram três reuniões conjuntas com os Conselhos de Re-
lações do Trabalho das Federações das Indústrias dos 
Estados do RS, PR e SC 

> Planos de Prevenção e Combate a Incêndio/ Articula-
ção com Corpo de Bombeiros Militar RS e entidades re-
presentativas para adequação da legislação e de normas, 
e foi sede de diversas reuniões do Conselho Estadual de 
Segurança, Prevenção e Proteção Contra Incêndio 

> Aprovação da Lei da Liberdade Econômica/ Acompa-
nhamento da tramitação da Medida Provisória (Lei n° 
13.874/2019) 

> Piso Regional/ A FIERGS, por meio do Contrab em con-
junto com o Coap e demais entidades federativas, reite-
rou em audiência pública na Comissão de Economia, De-
senvolvimento Sustentável e doTurismo na Assembleia 
Legislativa, sua posição pela extinção do Piso Regional

> Piso Salarial do Engenheiro/ O deputado federal Ubi-
ratan Antunes Sanderson (PSL/RS), apresentou o Projeto 
de Lei nº 3.451/2019, que revoga a Lei nº. 4.950-A, de 22 
de abril de 1966, a qual dispõe sobre o Piso Salarial do 
Engenheiro, dentre outros 

RePReSentaçõeS

• Conselho de Relações do Trabalho e Desenvolvimento 
Social da CNI-Guilherme Scozziero Neto

• Comissão Tripartite e Paritária de Emprego do Estado 
do Rio Grande do Sul-Thômaz Nunnenkamp

• Conselho Estadual de Plano de Prevenção e 
Combate a Incêndio-Thômaz Nunnenkamp

Coordenador:  
Thômaz Nunnenkamp

Vice-coordenador: 
Guilherme Scozziero Neto

Conselheiros: Alessandra Lucchese, Alfeu Dipp Muratt, 
Aline Silva, Ana Cristina M. C. Quevedo, Angela Veit, 
Angelo Garbarski, Ângelo Rogério Meneghetti, Antonino 
Germano, Arildo Bennech Oliveira, Aurea Helena K. Binz, 
Benôni Rossi, Boris Paulo dos Santos Junior, Bruno Milano 
Tricerri, Cássio Frederico Molz, César Sostizzo, Claudino 
João José Simon, Daniela Peccati dos Santos, Diego 
Martignoni, Edson Morais Garcez, Eduardo Rissi, Eliana 
Fialho Herzog, Eliseu André Ferrigo, Euclécio Zanetti, 
Fernando Artur Kerber, Fernando Gonçalves Amaral, 
Flávia Peil Perotti, Gabriela Santurio, Gelson Azevedo, 
Gilberto Brocco, Giovane Motta de Castro, Giovani Baggio, 
Gisele de Morais Garcez, Gustavo Juchem, Gustavo Souto 
Polese, Ivânio Angelo Arioli, Jacinta Sidegum Renner, 
Jaime Bellicanta, Joni Alberto Matte, José Geraldo Brasil, 
José Paulo Grings, José Pedro Pedrassani, José Pedro 
H. Schroeder, Juarez José Piva, Julio Carlos Cardoso 
Kirchhof, Júlio Ricardo Andrighetto Mottin, Kelen Oliveira 
Wahast, Leandro Custódio, Lisiane Vieira Mariense, 
Luciano Araújo dos Santos, Luciano Da Cas Sima, Luiz 
Carlos Martins da Silva, Maikel Ribeiro Kirsch, Marco 
Antônio A. de Lima, Marcos Giovane Rutsatz, Miriam 
Cischini, Nerison Antônio Paveglio, Patrícia Cardoso 
Rosa, Patrícia Mânica Ortiz, Paulo Missão, Paulo Roberto 
Tramontini, Renan Schwengber, Renata Kerkhoff, Reomar 
Angelo Slaviero, Ricardo Abel Guarnieri, Rogério Luiz 
Balbinot, Rosângela Benetti Almeida, Sérgio Ussan, Sérgio 
Welter, Ubirajara Terra, Vitor Hugo Facchin, Vitor Hugo 
P. Tricerri, Vittorio Antonio S. Ardizzone, Volker Lübke

GESTÃO 2017/2020

MINISTRA DO TST 
MARIA CRISTINA 

PEDUZZI
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CONCEX
CONSELHO DE COMÉRCIO EXTERIOR

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

CO N C E X

PRinCiPaiS açõeS

> Reuniões/ Foram 11 reuniões com foco no equilíbrio cambial, 
acordos internacionais, defesa comercial, desoneração tributá-
ria, políticas de comércio exterior, facilitação do comércio, entre 
outros 

> Embaixadores da União Europeia na FIERGS/ Missão da Em-
baixada da União Europeia ao RS reuniu na FIERGS embaixa-
dores e representantes da Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre,  
Croácia, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Finlândia, Grécia, Ir-
landa, Luxemburgo, Países Baixos, Polônia, Portugal, República 
Tcheca, Romênia e Suécia 

> Acordo comercial entre Mercosul  e União Europeia/ Os 
principais impactos e as oportunidades proporcionadas pelo 
acordo Mercosul-União Europeia para a indústria e a agricul-
tura foram tratados durante o 1º Encontro de Comércio Exte-
rior,  com a participação de especialistas da CNI e da CNA

> Inauguração do escritório da APEX para a região sul/ Na sede 
da FIERGS, auxilia empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná em processos de exportação e internacionalização

> Missão gaúcha ao Chile/ A Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), em parceria com a Sociedade de 
Fomento Fabril do Chile (Sofofa) e a Embaixada do Brasil em San-
tiago, realizou uma missão empresarial ao vizinho sul-americano

> Comitiva de embaixadores da América Latina no RS/ Em 
abril, a FIERGS, em parceria com a CNI, organizou uma missão 
com embaixadores de 15 países da América Latina ao Rio Gran-
de do Sul para discutir as oportunidades de adesão às conven-
ções internacionais de facilitação de comércio. A reunião na sede 
da FIERGS e as visitas técnicas à fábrica de calçados Usaflex e à 
indústria de máquinas Percolore integraram o Programa Conhe-
cendo a Indústria, da CNI 

miSSõeS emPReSaRiaiS

A FIERGS liderou a articulação nacional de missões empresa-
riais para as feiras internacionais: 
> Feira de Hannover/ Principal evento mundial de tecnologia 

para indústria, com destaque para a evolução da aplicação da 
indústria 4.0 

> Feira Anuga/ Focou em inovação para o setor de alimentos e 
bebidas, oportunidades comerciais e perspectivas para o futuro 
da produção alimentícia 

RePReSentaçõeS 
> Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex)/ 

instituição de caráter técnico, desenvolve atividades relativas a 

pesquisas, estudos, formação de pessoal, informação, divulga-
ção e assistência técnica no campo de comércio exterior 

> Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB)/ Entidade 
privada, sem fins lucrativos, congrega e representa o segmento 
empresarial de exportação e importação de mercadorias e servi-
ços, bem como as atividades correlatas e afins

> Coalizão Empresarial Brasileira (CEB)/ Formada por enti-
dades de classe, como associações, federações e sindicatos, e 
por empresas de diferentes setores, a CEB reúne mais de 170 
membros interessados em influenciar as estratégias brasileiras 
de integração internacional

> Coalização Empresarial para Facilitação de Comércio e Bar-
reiras (CFB)/ Reúne cerca de 80 representantes do setor indus-
trial com o objetivo de promover melhorias nas operações adua-
neiras e na política comercial brasileira 

> Aliança Pró-Modernização Logística do Comércio Exterior 
(Procomex)/ Formada por instituições do setor produtivo, go-
vernamentais e entidades do poder público, organismos inter-
nacionais, organizações não governamentais, especialistas e 
agentes do comércio exterior

> Comissão Local de Facilitação de Comércio (Colfac) de Uru-
guaiana/ FIERGS é a representante dos interesses dos exporta-
dores e importadores

> Câmara Temática do Mercosul e do Comércio Exterior/ No 
âmbito da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimen-
to Rural do Estado, avalia e discute temas pertinentes à competi-
tividade de produtos agropecuários no exterior

> Comissão de Combate à Informalidade da Fecomércio-RS/ 
Proposição de ações educativas e de repressão contra a pirataria 
e a informalidade no RS atuando em conjunto com o Governo 
Estadual, municipais e o Ministério Público 

> 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 

ReSultadoS daS açõeS deSenvolvidaS Pela GeRênCia de RelaçõeS 
inteRnaCionaiS e ComéRCio exteRioR (GeRex) 

CentRo inteRnaCional de neGóCioS (Cin-RS)
• 11 missões empresarias e encontros de negócios
• Participações internacionais: Cosmoprof (Colômbia), 

Missão Durham (Reino Unido), Hannover (Alemanha), 
Expoparaguay (Paraguay), Missão Empresarial e 
Governamental ao Chile, Circuito Moda Paris (França), Salon 
du Chocolat (França), Encontro Minas Trend, Websummit 

(Portugal), Anuga (Alemanha) e Medica (Alemanha) 
• Além destes mercados as empresas buscaram 

oportunidades na Itália, Polônia, Argentina, Equador 
e EUA. Estas ações atenderam mais de 120 empresas e 
220 participantes dos setores de alimentos e bebidas, 
eletroeletrônico, saúde, metalmecânico, moda, 
móveis, saneantes e tecnologia da informação 

• Peiex-Programa de Qualificação para Exportação/ 
Parceria com a Apex-Brasil atendeu 204 empresas e 
realizou a 1 ª Ação de Exportação, em Caxias do Sul, 
com a participação de 54 empresas e  oito tradings 

inteliGênCia ComeRCial

• Desenvolveu 27 estudos de mercado 
abrangendo diversas regiões (América Latina, 
Europa, África e Ásia), com destaque para os já 
tradicionais mercados da América do Sul 

• Ministradas 10 oficinas
• Realização de quatro eventos para apresentar as 

ferramentas de Inteligência Comercial em cidades do 
interior do RS, em parceria com os Centros de Comércio e 
Indústria de Canoas, Caxias do Sul, Panambi e Santa Rosa 

• Palestras sobre temas de comércio internacional 
tendo como foco a Inteligência Comercial em 
Caxias do Sul, Lajeado, Garibaldi e na FIERGS 

• Desenvolvimento do Mapa Estratégico da Promoção 
Comercial para a Indústria Gaúcha, um estudo de 
mercado identificando oportunidades de exportação 
para o RS, e do Mapa de Oportunidades na União 
Europeia, ambos disponibilizados no site da FIERGS 

• Produção de 22 informes setoriais semanais, com 
dados de importação e exportação divulgados 
gratuitamente para o público empresarial

CaPaCitação

• Realizou 10 Oficinas de Inteligência Comercial (oito em 
Porto Alegre e duas em Caxias do Sul), sendo cinco do 

nível I (Seleção de Mercados Internacionais) e 5 do nível 
II (Elaboração de dashboards para Análise dos Mercados 
Internacionais), capacitando 119 pessoas e  60 empresas

• Workshop sobre as tendências do mercado na América 
Latina, atendeu mais de 30 pessoas e 25 empresas

• Mais de 30 ações por meio de seminários, 
workshops, oficinas e treinamentos, 
atendendo cerca de 900 participantes

SeRviçoS e oPeRaçõeS de ComéRCio exteRioR

• Atendidas 2.352 empresas que demandaram 
107.449 Certificados: de Origem, Tabaco, Livre 
Venda, vistos, entre outros. Deste total, 32.547 
foram emissões no formato digital-COD FIERGS

• Normatizados 34.503 produtos com origem 
brasileira e realizadas seis capacitações em Acordos 
Internacionais e Regras de Origem, totalizando 125 
pessoas capacitadas representando 42 empresas

• Aberta uma nova unidade de emissão 
na cidade de Rio Grande

• A atividade de Pesquisa de Similaridade Estadual 
atendeu 427 empresas na execução de 1.230 pesquisas 
de similaridade e 46 pedidos de retificação 

• Emitidos 18 ATA Carnets e 286 certificados digitais
RelaçõeS BilateRaiS

Ao longo de 2019, por meio de diversas iniciativas, a 
FIERGS recebeu embaixadores, cônsules e outras autori-
dades diplomáticas de 40 países: Alemanha, Áustria, Bar-
bados, Bélgica, Bolívia, Chile, Chipre, Colômbia, Coreia do 
Sul, Croácia, Cuba, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, El Sal-
vador, Equador, Estados Unidos, Etiópia, Finlândia, Grécia,  
Guatemala, Guiana, Haiti, Indonésia, Irlanda, Luxemburgo,  
Macedônia do Norte, México, Nicarágua, Panamá,  
Países Baixos, Polônia, Portugal, República Dominicana,  
República Tcheca, Romênia, Suécia, Trinidad e Tobago, Tunísia 
e Uruguai.

REUNIÃO COM 
CONSUL DA 
ALEMANHA
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outRaS iniCiativaS

> 1° Fórum Internacional de Comércio e Investimentos Brasil-
-Chile/ Com a participação do embaixador do Chile no Brasil, 
Fernando Schmidt Ariztía, a FIERGS realizou o evento junto com 
a Câmara de Comércio Rio Grande do Sul - Chile

> Panamá oferece estrutura logística para atrair empresas 
gaúchas/ O potencial para joint-ventures buscando o mercado 
da América Latina foi apresentado na FIERGS pelo governo pa-
namenho, que foca na criação de um hub para negócios e ex-
portação de produtos agrícolas 

> 61° Seminário de Operações de Comércio Exterior/ Mais 
de 150 representantes de empresas exportadoras e impor-
tadoras do Rio Grande do Sul estiveram no evento. Com 
informações repassadas po rtécnicos da Subsecretaria de 
Operações de Comércio Exterior, vinculada à Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério da Economia,  os partici-
pantes foram atualizados sobre procedimentos para expor-
tação e importação

> Panorama de Comércio Exterior do Rio Grande do Sul/ Ela-
boração de material com o ranking dos principais países expor-
tadores e importadores do mundo, balança comercial do Brasil e 
RS e, principais parceiros comerciais do RS 

> Indicador de Desempenho Exportador de Manufaturados/ 
Atualização mensal sobre a evolução das exportações gerais e 
de produtos manufaturados selecionados dos últimos 10 anos 

SemináRioS e PaleStRaS

• Acordo Mercosul e UE  foi apresentado na Asgav, Abrameq, 
ACI de Novo Hamburgo, Abicalçados e para o Núcleo de 
Estudos de Brics (Nebrics da UFRGS) e no Comlíder 

• Apresentação na OAB-RS sobre “A liberdade de concorrência: 
Impactos do Acordo de Comércio Mercosul x UE”

• Acordo Mercosul e UE e Perspectivas 
Internacionais, no Tecon Rio Grande

• Participação na Audiência Pública sobre 
Mercosul e UE, na Expointer 

• Participação nos Desafios da Abertura Comercial para 
a Indústria promovido pela Fenac e Abicalçados

CO N C E X

• Evento CIC Caxias do Sul: 12° Comércio Exterior em Pauta-
Acordo Mercosul e UE e o que você precisa saber

Acompanhamento e análise dos acordos comerciais inter-
nacionais Mercosul e União Europeia, Mercosul e EFTA, Mercosul e 
Canadá, Mercosul e Coreia do Sul e, Brasil e México

Coordenador:  
Cezar Luiz Müller

Vice-coordenador:  
André Meyer da Silva

Diretores Conselheiros: Aderbal Fernandes Lima, Amadeu 
Pedrosa Fernandes, Daniela Aesse Kraemer, Irani Tadeu 
Cioccari, José Augusto Peter Vaniel, José Carlos Estefenon, 
Marcus Coester, Norberto Luiz Pasqualotto, Reomar Slaviero, 
Ricardo José Wirth e Torquato Ribeiro Pontes Netto

Conselheiros: Ayrton Ramos, Bernard Kats, Carlos Paviani, Carlos 
Sehn, Cleomar Prunzel, Denise Focardi Cardoso Gallio, Duílio 
Weissheimer De la Corte, Elias Kerpen, Haroldo Ferreira, Heitor 
Klein, Helio Henkin, Humberto Repetto, Ivo Piccinini, João Carlos 
Becker, Jorge Carlos Ribeiro, José Antonio Alberici Filho, Jose 
Luis Kralik, Joselito Gusso, Ladislau Boes, Laura de Leo Irigaray, 
Lisiane Kunst, Karina Dalmás, Marcio Guerra, Mario Bernd Neto, 
Mauricio Tavares, Mauro Bellini, Miguel Fayet Trein, Milene 
Goulart, Paulo Marcelo Tigre, Renê Wlach, Reni Basei, Roberto 
Gräf, Rodrigo Assem Nóbrega, Rodrigo Benini, Rodrigo Zereu, 
Sérgio Bolzan Panerai, Ruy Irigaray, Valmor Thesing, Vânia Selgen

GESTÃO 2017/2020

CITEC
CONSELHO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Alinhado à agenda da Mobilização Empresarial pela Inovação(MEI) da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), atua sob a visão de um agente catalisador de 

iniciativas privadas e de articulação com os atores da tríplice hélice

PRinCiPaiS açõeS

> Agenda da Mobilização Empresarial pela Inovação-MEI/
CNI: Marco Regulatório da Inovação, Financiamento à Ino-
vação, Inserção Global via Inovação, Cooperação Indústria-
-Universidade-Startups, Recursos Humanos para Inovação, 
Gestão da Inovação, Economia Digital, Pequenas e Médias 
Empresas Inovadoras, Propriedade Industrial, Clusters e Ar-
ranjos Produtivos

> Participação nas reuniões do Comitê de Líderes da Mo-
bilização Empresarial pela Inovação-MEI da CNI

> Promoção e realização do evento Jornada 4.0 na Merco-
par, em Caxias do Sul

> Estímulo às parcerias públicas e privadas (empresa-uni-
versidades públicas e privadas e institutos de ciência, tec-
nologia e inovação) para o desenvolvimento de atividades 
pesquisa e desenvolvimento (P&D)

> 2º Workshop de Nanotecnologia para Indústria: Aplica-
ção em produtos Industriais

> Roadshow Embrapii, encontros com palestras e atendi-
mentos empresariais para esclarecimentos de dúvidas rela-
cionadas aos projetos e fomentos oferecidos pela entidade 

> Execução do Projeto Encadeamento Produtivo Indústria 
+ FIERGS, Piloto Setor Metalmecânico com o objetivo de 
ampliar as alternativas para aquisição de materiais, maté-
rias-primas e serviços

> Articulação junto ao Governo Federal para redução do 
backlog e melhoria operacional do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI)

> Participação no Pacto Alegre, que tem como proposta 
articular com entidades de classe, iniciativa privada, poder 
público e sociedade para realização de projetos transforma-
dores e com amplo impacto na cidade de Porto Alegre 

> Participação nas atividades de cunho de desenvolvi-
mento tecnológico dos Arranjos Produtivos Locais-
-APL’s, estabelecidos no RS 

> Atuação na estruturação do movimento Rede RS Indús-
tria 4.0, iniciativa que reúne entidades, universidades e Go-
verno em prol do desenvolvimento das indústrias do Estado 
por meio das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 

> Proposições para aperfeiçoamento dos mecanismos do 
Marco Legal do RS, por meio do eixo Políticas Públicas de 
apoio à Inovação

WORKSHOP 
NANOTECNOLOGIA

PARA INDÚSTRIA

PRESIDENTE 
DA FIERGS E  

EMBAIXADOR DO 
CHILE DEBATEM 

COMÉRCIO ENTRE 
OS DOIS PAÍSES
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RePReSentação em FóRunS leGaiS e inStituCionaiS 
na áRea de CiênCia, teCnoloGia e inovação

• Participação no Programa Inova RS, liderado 
pelo Governo do Estado, que visa a incluir o Rio 
Grande do Sul no mapa global da inovação 

• Participação no Movimento Hélice para Inovação 
da Serra Gaúcha, ação desenvolvida por indústrias 
locais buscando soluções no curto e médio prazo

• Roadshows Liderando 4.0, encontros presenciais com 
lideranças da indústria do RS nas regiões da Serra, Vale 
do Taquari e Metropolitana, incluindo visitas técnicas 
onde já estão implantando essas tecnologias

Coordenador:  
Daniel Raul Randon

Vice-coordenador:  
Ricardo Menna Barreto Felizzola 

C I T E C

GESTÃO 2017/2020

Conselheiros: Aderbal Fernandes Lima, Alessandro Cauduro 
Lima, Alexandre Peteffi, Ana Paula Matei, 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, Helio Leães Hey, Hernane Kaminski 
Cauduro, Isabel Grunevald, João Carlos Deschamps, João 
A. Pêgas Henriques, José Geraldo Brasil, José Luis Duarte 
Ribeiro, José Luiz Bozzeto, Josiele Stuani, Juliano Colombo, 
Juliano Rodrigues Gimenez, Leonardo Reichow, Luiz Carlos 
Pereira da Silva, Luiz Carlos Pinto, Luís da Cunha Lamb, 
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 David Schmidt, Mathias Elter, Natalie 
Ardrizzo, Newton Battastini, Odir Antônio Dellagostin, 
Oldemar Plantikow Brahm, Paulo Mattioda, Regis Sell 
Haubert, Roberta Ramos, Rodrigo Araujo Real, Rosana 
Casais, Thaise Graziadio, Vinicius Farias Campos, Walter Lidio 
Nunes, Walter Rauen de Souza, Wendel Naum Passarin

JORNADA 4.0
NA MERCOPAR

açõeS PeRmanenteS

> Agências Reguladoras/ Defesa da independência e auto-
nomia administrativa e financeira das agências reguladoras 
estaduais e federais

> Aumento de Investimentos/ Atenção para a falta de investi-
mentos federais e estaduais na infraestrutura do RS

> Ferrovias/ Alerta sobre a falta de interesse da concessionária 
na solução do problema do modal ferroviário, inviabilizado 
pela falta de investimentos na malha e material rodante

> Ferrovia Norte-Sul/ Defende a 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

> Concessões de Rodovias Estaduais/ Atuação junto à Secre-
taria Extraordinária de Parcerias alertando pela ausência do 
projeto básico de engenharia e do Licenciamento Ambiental 
do estudo da KPMG e pelo fato de haver distorções entre o 
fator multiplicador praticado entre EGR e ANTT 

> Concessões Rodovias Federais/ Constituição de represen-
tante da FIERGS para participar das reuniões paritárias con-
vocadas pelo DNIT para tratar as demandas da concessão 
CCR-Via Sul 

> Obras de Saneamento/ Defesa e apoio às ações que as 
empresas Corsan e outras devem implementar, na busca de 
parcerias privadas para alavancar o financiamento das obras 
prioritárias de saneamento do RS. Nos municípios de peque-
no porte, defesa à criação de consórcios municipais

açõeS eSPeCíFiCaS

> Associação Hidrovias RS/ Criação da entidade com princi-
pais parceiros empresariais do Estado na defesa de melho-
rias no modal hidroviário e portuário no RS. Apreciação de 
proposta do Governo Estadual que objetiva transformar a 
autarquia SUPRG na empresa pública Porto RS, a qual fará a 
gestão dos portos e das hidrovias do RS

> Malha Sul Ferroviária/ Convocação da Concessionária 
Rumo Logística para discutir as prioridades e necessidades 
de investimentos no modal ferroviário do RS 

> Pesagem nas estradas/ Posicionamento a favor de fiscali-
zação por pesagem, visando inibir o tráfego de veículos com 
excesso de carga

> Rodovia de Integração Sul/ Acompanhamento da nova 

concessionária CCR-Via Sul, seus planos de gestão e de manu-
tenção para as rodovias concedidas BRs 101, 290, 448 e 386

> Licenças Ambientais/ Atuou com o Codema nas demandas 
junto à APA do Banhado Grande na obtenção de licenças de 
instalação para parte das obras de transmissão que estariam 
a cargo da Eletrosul na região de proteção ambiental

> Porto de Rio Grande/ Ações junto às autoridades portuá-
rias estaduais e federais para agilizar a conclusão da draga-
gem do Porto de Rio Grande

RePReSentaçõeS

• Conselho de Infraestrutura da CNI
• Conselho de Consumidores de Energia 

(CEEE-D, RGE e RGE-Sul) 
• Conselho Rodoviário do DAER
• Conselho Deliberativo do DMAE
• Comissão de Acompanhamento Estratégico do PELT/RS
• Comissão de Obras Públicas da CBIC-Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção 
• Copergs, GT Região Sul-GTE- GN / Min. Minas e Energia 
• Comergs-Comitê de Planejamento de 

Mineração do Estado do RS 
• Fórum Industrial Sul
• ABTP SUL-Assoc. Brasileira de Terminal Portuário 
• Fórum das Entidades de Engenharia do Estado RS 
• Agenda 2020 
• Comitê de Rotas de Integração das Américas-Crias
• Corsan
• APA Banhado Grande
• GT-PCH’s-Bacias Hidrográficas
• Grupo de Trabalho Paritário (GPT) da Concessionária 

das Rodovias Integradas do Sul S.A. CCR-Via Sul

GRUPO TEMÁTICO DE ENERGIA
açõeS PeRmanenteS

> Mercado de Energia Elétrica/ Visão nacional e atualizações 
mensais sobre o custo e fornecimento com apoio da consul-
toria prestada pela GV-Energy

> Defesa dos Consumidores Industriais de Energia Elétri-
ca/ Junto às principais empresas Distribuidoras através das 
representações nos Conselhos de Consumidores das Distri-
buidoras de Energia

COINFRA
CONSELHO DE INFRAESTRUTURA

Composto pelos grupos temáticos de Energia, Logística, Telecomunicações  
e Saneamento e Irrigação, atua nas demandas de infraestrutura 

regional junto às instâncias municipal, estadual e federal
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> Audiências Públicas da ANEEL/ Participações na defesa de 
interesses dos consumidores da classe industrial

açõeS eSPeCíFiCaS

> Geração Distribuída de Energia Elétrica/ A  Geração Dis-
tribuída  de Energia representa apenas 0,19% do mercado 
de 84,5 milhões de consumidores no Brasil. Para debater 
esse tema, foi realizado o III Fórum de Geração Distribuída 
de Energia com Fontes Renováveis no Rio Grande do Sul, em 
parceria com o IEL, Sebrae e Governo do Estado, com 484 
participantes

> Polo Carboquímico do RS/ Apoio às ações realizadas pelos 
empreendedores para viabilizar sua implantação

> Novo Mercado do Gás-Choque de Energia Barata/ Articu-
lação visando a  atender o marco regulatório do Novo Mer-
cado do Gás (NMG)

> Obras de transmissão e distribuição/ Monitoramento do 
plano de ação nas obras sob o comando do Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico em curso no Estado, com ação espe-
cífica sobre a TESB objetivando a conclusão da subestação 
Candelária 2

GRUPO TEMÁTICO DE LOGÍSTICA
ação PeRmanente

> Elevação do custo logístico/ Acompanhamento dos fato-
res diretos e indiretos que causam aumento dos custos lo-
gísticos com análise e proposição de ações

açõeS eSPeCíFiCaS

> Porto de Rio Grande/ Ações junto ao Governo do Estado e 
Governo Federal que permitam ao porto de Rio Grande ope-
rar permanentemente com um calado de 14 metros (46pés) 

> 2ª Ponte sobre o Rio Guaíba/ Para conclusão, a obra necessita 
mais de R$ 130 milhões sendo que a mesma está 88% concluída 

> Rodovia BR-116 Sul/ Ações em conjunto com as demais 
entidades regionais e junto à bancada gaúcha para a ma-
nutenção das verbas destinadas à execução das obras de 
duplicação da rodovia 

> Projeto Hidrovias RS/ Parceria firmada entre FIERGS, Farsul, 
Fecomércio, ABT/SUL com os principais usuários da hidro-
via buscando uma gestão compartilhada com o Estado para 
atrair investimentos 

GRUPO TEMÁTICO DE TELECOMUNICAÇÕES 
açõeS PeRmanenteS

> Aumento da eficiência/ Debate sobre as soluções que mo-
vimentaram o mercado, plataforma para o aumento da efi-
ciência das organizações num futuro próximo

> Transformação Digital/ A preparação e transformação di-
gital necessária da infraestrutura para atender a Indústria 
4.0 foi debatida em encontros

açõeS eSPeCíFiCaS

> Legislação sobre Estações Rádio Base da Telefonia Celular em 
Porto Alegre/ Acompanhamento de audiências e reuniões com o 
poder executivo, professores de universidades, entre outros

REUNIÃO DO 
GRUPO TEMÁTICO 

DE LOGÍSTICA

> Retirada de fios “Sem uso” dos postes da CEEE D/ Media-
ção entre as operadoras de telefonia e a CEEE-D para a reali-
zação da “limpeza” na cidade 

> XIII Seminário de Telecomunicações/ Especialistas deba-
teram as “Telecomunicações na Indústria 4.0: Infraestrutura, 
Soluções e Tendências”.

GRUPO TEMÁTICO DE SANEAMENTO E IRRIGAÇÃO 
ação PeRmanente

> Saneamento/ Apoio no desenvolvimento de um ambiente 
de negócios com segurança jurídica e transparência em fa-
vor da universalização do saneamento, com oportunidade 
de ampliação da participação da iniciativa privada na pres-
tação desse serviço

açõeS eSPeCíFiCaS

> Aproveitamento Biogás e Biometano das ETE’s/ De-
corrência da Resolução Nº 685 de 29/06/2017 da Agência 
Nacional de Petróleo, sobre Gás Natural e Combustível, de-
fendemos que as empresas como a Corsan e outras, apro-
fundem estudos para o aproveitamento do Biogás/Biome-
tano produzido nas estações de tratamento de esgoto, para 
produção de energia elétrica, podendo até comercializar 
excedentes de produção para uso veicular, instalações resi-
denciais, industriais e comerciais 

> Novo marco legal do saneamento básico/ Permite a par-
ticipação da iniciativa privada nas licitações de obras de  
saneamento. A FIERGS articulou junto aos deputados fede-
rais e senadores o apoio à proposição, que resultou na apro-
vação da matéria

Coordenador:  
Ricardo Lins Portella Nunes

Vice-coordenador:  
Edilson Luiz Deitos

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

GRUPO TEMÁTICO DE ENERGIA

Coordenador: Edilson Luiz Deitos 
Vice-coordenador: Carlos Weinschenck de Faria 
Conselheiros: Adib Paulo Abdalla Kurban, Adieci Vigannico da 

Silva, Alexandre Barcellos Ramos, Anderson de Oliveira Curvello, 
André Rocha Vargas,  Cristiano Bonato,  Cristiano Rickmann,  
Débora Presotto,  Delcio Haupenthal,  Eberson José Thimmig 
Silveira,  Eduardo Knorr, Eduardo Tellechea Cairoli, Fábio Calvo 
Silva; Guilherme Sari, Humberto L. Alves Batista,  Jairo Alberto 
Zandoná, Jean Cristiano Bernardo,  Jefferson Lopes, Júlio Elói 
Hofer, Leandro Nascimento Silva, Marcelo Garcia da Silva, Márcio 
Pires de Paiva, Pablo Dias Moraes, Paulo Caldas Milano, Paulo 
Renato Menzel, Pedro Augusto Buttenbender,  Renato Schimitd 
Barbosa,  Ricardo Nino Machado Pigatto, Roberto Arsego 
Zuch,  Thômaz Nunnenkamp, Ubirajara Terra,  Vivian Santos

GRUPO TEMÁTICO DE LOGÍSTICA

Coordenador: Sérgio Luiz Klein 
Vice-coordenador: Murilo Larcher Gerchmann 
Conselheiros: Alex Maschio,  Andreas Montag, Carlos 
Eduardo Pereira Campos, Daniel Lena Souto, Eudes Missio, 
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 dos Santos Senna, Luiz Dahlem, Luiz 
Shizuo Harayashiki, Marcos Picarelli Perreira, Paulo Renato 
Menzel, Roberto Hallal, Sérgio Kirsch, Vilson Flores Busnello

GRUPO TEMÁTICO DE TELECOMUNICAÇÕES 

Coordenador: Carlos da Silva Garcia 
Vice-coordenador: Antônio Luiz Jardim Pereira 
Conselheiros: Alcyr Soares Cardoso, Alfredo Heinz, Ana 
Claudia Calderipe, Danilo M. Navarro Filho, Eduardo Teixeira, 
Fábio Bonadiman, Gèlson Conte, Henrique E. Pufal, Isidoro 
Barros Lopes, Ivan Maciel Treiguer, João Alberto Wickboldt, 
Katia Garbin, 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, Sidney Ochman

GRUPO TEMÁTICO DE SANEAMENTO E IRRIGAÇÃO 

Coordenador: Cylon Rosa Neto 
Vice-coordenador: Odilon Menezes 
Conselheiros: Alexandre Beck de Souza, Carlos Alberto de 
Andrade Peixoto, Daniel Irrigoyen Bolsoni, Edgar Hernandes 
Cândia, Eduardo Barbosa Carvalho, Eurico Estima, Gerson 
Diefenthaler Herter, Jacques Reydams, José Luiz Bortoli de 
Azambuja, Júlio Cesar Porciúncula da Silva, Luís Roberto 
Andrade Ponte, Marcus Vinicius Caberlon, Mélvis Barrios 
Júnior, Nanci Giugno Begnini, Odilon Menezes, Paulo Afonso 
Tergolina, Pedro Augusto Buttenberger, Percy Antônio Pinto 
Soares, Pompílio Vieira Loguércio, Wolney Moreira da Costa

CO I N F R A

GESTÃO 2017/2020
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CODEMA
CONSELHO DE MEIO AMBIENTE

Busca o aumento da competitividade da indústria aliada à sustentabilidade

PRinCiPaiS açõeS

> Aprovação do Código Estadual de Meio Ambiente/ Pro-
tocolado na Assembleia Legislativa, em 27 de setembro de 
2019, o Projeto de Lei do executivo nº 431/2019 que institui 
o Código Estadual de Meio Ambiente do RS. As propostas 
da indústria foram apresentadas na reunião conjunta do Co-
dema e Coap, em 9 de outubro, com a presença do Secretá-
rio de Meio Ambiente e Infraestrutura Artur Lemos Júnior 
e o deputado Frederico Antunes (PP), líder da bancada do 
governo na Assembleia Legislativa.  A FIERGS, por meio do 
Codema, apresentou 9 propostas de emendas ao Projeto 
de Lei. Em 11 de dezembro o Projeto de Lei foi votado na 
Assembleia Legislativa do Estado sendo aprovado com 37 
votos favoráveis e 11 votos contrários 

> Licenciamento Ambiental na Fepam/ Ampliação da rede 
de bancos recebedores com pagamento via boleto

> Agenda do Meio Ambiente da indústria gaúcha/ O minis-
tro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, em sua visita à  FIERGS 
recebeu  a Agenda Federal de Meio Ambiente da Indústria 
Gaúcha. Com oito temas prioritários, o documento destaca, 
entre outros, o aprimoramento do licenciamento ambien-
tal, redução de conflitos de normas com as áreas prioritárias 
do bioma Pampa, estímulo à  Economia Circular, apoio aos 
acordos setoriais e estímulo à cadeia de reciclagem e aos se-
tores produtivos obrigados à logística reversa. Além disso, 
propõe revogar as resoluções Conama que causam conflito 
com o atual código florestal

> Agenda da Indústria de Meio Ambiente e Infraestrutura/ 
Reunião conjunta Codema/Coinfra com a participação do 
secretário Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur 
Lemos, e da diretora Presidente da Fepam, Marjorie Kauff-
mann. O secretário recebeu a “Agenda da Indústria Gaúcha 
de Meio Ambiente e Infraestrutura”, composta por 18 propo-
sições para a área de meio ambiente e 16 para infraestrutura 

> Proposta Plano de Governo de Energias Renováveis-
-Eólico Offshore/ O Codema e o Coinfra, em conjunto com 
o Governo do Estado e outras entidades do setor produtivo 
trabalham na construção de um Plano Gaúcho de Incremen-
to às Energias Renováveis. O documento propõe a criação 
de quatro eixos de ação: Eixo 1-Estratégias de Governança, 
Eixo 2-Políticas públicas de incentivo e desburocratização, 
Eixo 3-Cluster industrial de geração de energia elétrica a 
partir de fontes renováveis e Eixo 4-Relação com a socieda-
de e partes interessadas 

PRomoção e deFeSa de inteReSSe

> Encontro Técnico Portaria Fepam nº 29/2017-Laborató-
rios/ O Codema em parceria com Instituto Senai de Tecnolo-
gia em Couro e Meio Ambiente realizou o “Encontro Técnico 
sobre a Portaria Fepam nº 29/2017: Exigências de Acredita-
ção ou Reconhecimento para os Laboratórios de Análises 
Ambientais”. Com 100 participantes, o evento influenciou 
e deu origem a publicação da Portaria Fepam nº 39/2019, 
ampliando os prazos para regularização dos laboratórios, 
atendendo ao pleito do setor industrial

> Workshop Diretriz Técnica Fepam nº 01/2018- Emissões 
Atmosféricas/ Por meio do Grupo de Trabalho de Emissões 
Atmosféricas, foi realizado  “Workshop Sobre Gestão das 
Emissões Atmosféricas no Setor Industrial” (20/8)  e definida 
uma agenda de atividades e ações a serem desenvolvidas 
em cooperação entre Codema e Fepam para 2020

> Conselho da Área de Proteção Ambiental do Banhado 
Grande/ Está em fase de elaboração o Plano de Manejo da 
Área de Proteção Ambiental (APA) do Banhado Grande. O 
Codema, na presidência da Câmara Temática de Acompa-
nhamento da Elaboração do Plano de Manejo, busca aten-
der aos interesses das indústrias (agroindústria, mineração e 
silvicultura)

> Audiência pública do Código Estadual do Meio Ambiente/ 
Presente na Audiência Pública realizada no dia 21 de setem-
bro, referente a revisão do Código Estadual do Meio Am-
biente, foi manifestado apoio da FIERGS à aprovação do PL 
nº 431/2019

açõeS de RePReSentação junto ao ConSema

• O Codema atua no Conselho Estadual de Meio Ambiente-
Consema, na função de presidente nas Câmaras Técnicas 
Permanentes de Mineração, Assuntos Jurídicos e Controle e 
Qualidade, e mantendo representante em todas as demais 

• Reuniões do Consema e Câmaras Técnicas/ Participação 
em 59 reuniões: Consema (9), CTP Agropecuária e 
Agroindústria (6), CTP Assuntos Jurídicos (9), CTP 
Biodiversidade (3), CTP Controle e Qualidade Ambiental 
(5), CTP Fundo Estadual do Meio Ambiente (6), CTP de 
Planejamento Ambiental (3), CTP Gestão Compartilhada 
Estado/Municípios (11), CTP Mineração (7) 

• O Codema, além das Câmaras Técnicas e Grupos de 
Trabalho-GTs, atuou nos seguintes temas: Plano de 
Manejo da Área de Proteção Ambiental do Banhado 

Grande, Logística Reversa de Baterias Chumbo Ácido 
inservíveis, Reúso de Efluentes, Aplicação Terrestre 
de Agrotóxicos, Aquicultura, Emissões Atmosféricas, 
Licenciamento Eólico, PRAD Mineração 

• Reuso/ Grupo de Trabalho que está construindo 
a resolução Consema que estabelece critérios e 
procedimentos para a utilização de água de reuso para fins 
urbanos, industriais, agrícolas e florestais no Estado do RS

• Logística Reversa de Baterias chumbo ácido 
inservíveis/ Grupo de Trabalho que produziu a 
Resolução Consema, aprovada em 12 de Dezembro 
de 2019 que estabelece regras para a logística reversa 
de baterias chumbo ácido inservíveis no RS 

ReSoluçõeS aPRovadaS 
• Consema nº 395, 403 e 408/2019 que alteram a 

resolução 372/2018, destacando empreendimentos 
de impacto local para o exercício da competência 
municipal no licenciamento ambiental

• Consema nº 399/2019 dispõe sobre o descarte e 
destinação final de lâmpadas inservíveis contendo 
mercúrio, regulamentando os procedimentos para a 
remessa de lâmpadas inservíveis para fora do RS

• Consema nº 410/2019 que estabelece prazo até 
31/07/2020 para requerer a revisão junto ao órgão 
ambiental licenciador referente a Termos de Compromisso 
Ambiental -TCA no âmbito do Plano Estadual de 
Regularização das atividades Irrigantes (Perai) 

CO D E M A

PoRtaRiaS PuBliCadaS Pela FePam 
• Portaria 7/2019: Estabelece prazos e procedimentos 

transitórios à autorização prévia para construção 
e alvará de obra, considerando a implantação 
do Sistema de Outorga de Água do RS

• Portaria Conjunta Sema/Fepam 13/2019: Estabelece 
as regras de inscrição no Cadastro Técnico Estadual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais-CTE e de recolhimento da TCFA-RS.

• Portaria 18/2019: Estabelece os casos em que é 
obrigatória a solicitação de Declaração de Aprovação 
do Termo de Referência para a Elaboração de EIA/
Rima-Detreia, no âmbito da Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler-Fepam 

• Portaria 21/2019: Estabelece os critérios gerais para a 
dispensa de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental-EIA/Rima no âmbito do licenciamento 
ambiental de atividades de extração mineral no RS

• Portaria 34/2019: Dispõe sobre os procedimentos 
administrativos para requerimento de prorrogação 
automática das licenças ambientais emitidas pela 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 
Roessler-Fepam, nos casos de alteração de competência do 
ente federativo responsável pelo Licenciamento Ambiental 

• Portaria 38/2019: Dispõe sobre a Licença 
Prévia e de Instalação para Alteração-LPIA 

• Portaria 39/2019: Altera a Portaria Fepam n° 
029/2017que estabelece a exigência de Acreditação 

MINISTRO DO 
MEIO AMBIENTE 
RICARDO SALES
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ou Reconhecimento para os laboratórios de análises 
ambientais no âmbito do território do Estado do RS

• Portaria 43/2019: Disciplina os procedimentos e critérios 
gerais para aplicação da Licença Prévia e de Instalação 
Unificadas-LPI, no âmbito da Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler-Fepam

• Portaria 58/2019: Dispõe sobre o estabelecimento 
das alterações em empreendimentos licenciados 
no âmbito da Fepam que serão dispensados 
de licenciamento prévio de ampliação

• Portaria 68/2019: Dispõe sobre os critérios para 
disposição final de efluentes líquidos sanitários e efluentes 
líquidos industriais em solo no Estado do Rio Grande do Sul 

• Portaria 82/2019: Altera a Portaria Fepam n° 
029/2017 que estabelece a exigência de acreditação 
ou reconhecimento para os laboratórios de análises 
ambientais no âmbito do território do estado do RS

• Portaria 111/2019: Disciplina os procedimentos para 
consultas, manifestações escritas e orais ao EIA/RIMA, 
ao Pacuera e a outros Estudos Ambientais relacionados, 
bem como os procedimentos de realização das 
Audiências Públicas e Reuniões Técnicas Informativas. 

• Portaria 115/2019: Define o conceito de licença de 
operação de regularização e estabelece os procedimentos 
e critérios para enquadramento na modalidade 

• Portaria 136/2019: Estabelece as regras para o 
arquivamento e o indeferimento de processos 
administrativos em tramitação no âmbito da Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental Luiz Roessler -Fepam 

• Portaria 139/2019: Altera a Portaria Fepam nº 
029/2017 que estabelece a exigência de Acreditação 
ou Reconhecimento para os laboratórios de análises 
ambientais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul 

CO D E M A

GESTÃO 2017/2020

• Portaria 142/2019: Regulamenta o artigo 5º da 
Portaria Conjunta Sema/Fepam nº 85 de 26 de 
novembro de 2008. Trata da capacidade de fabricação 
de álcool suportada para o licenciamento ambiental 
através de Relatório Ambiental Simplificado – RAS

Coordenador:  
Walter Lídio Nunes

Vice-coordenador:  
Newton Battastini

Conselheiros: Adolfo Antônio Klein, Adolfo Antônio Klein, Ana 
Curia, Audrey Lemes Wonghon, 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 Fonseca 
Rodrigues, Diogo Carlos Leuck, Eduardo Allagyer Osorio, 
Eduardo de Maio Francisco, Eduardo Eugênio Assmann, Eduardo 
Rodrigues de Freitas Machado, Fabiana Figueiró, Felipe Bremm, 
Gabriela Grespan Câmara, Guilherme Guila Sebben, Gustavo 
Gomes Gladzik, Gustavo Trindade, Hugo Springer, Jania Celinga, 
João Henrique Franz Rodrigues, Jorge Antonio Heineck, Jorge 
Benites, Jorge Kuhn Neto, José Paulo Farinha Roir, Karin Weber 
de Freitas Correa, Leandro Fagundes, Luciano Richard Coelho 
Valério, Luisa Falkenberg, Luiz Francisco Bossle da Costa, Luiz 
Henrique Hartmann; Marcino Fernandes Rodrigues Junior, 
Mariana Elisandro Batista, Mauro Machado Junior, Odilon 
Gaspar Amado Jr., Patrícia Araújo Correa, Paula Cerski Lavratti, 
Rita Clarice Machado Tissot, Roberto Luis Potrick, Rosa Helena 
Lovatel, Sandro Alves Auzani, Sandro Hansen, Ubiratan Hack

COAP
CONSELHO DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR

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

PRinCiPaiS açõeS na eSFeRa FedeRal

> Liberdade Econômica/ Defesa da aprovação da Medida 
Provisória 881/2019, que institui a Declaração de Direitos de 
Liberdade Econômica, por meio de manifestação de apoio 
dirigida aos deputados federais e senadores gaúchos

> Previdência/ Ações em defesa da aprovação da Proposta 
de Emenda Constitucional 6/2019, que instituiu novas re-
gras previdenciárias, destinadas a conter o déficit fiscal do 
Governo Federal

> PEC Paralela/ Apresentação de emenda, por meio do se-
nador Luís Carlos Heinze (PP), à PEC 133/2019, conhecida 
como PEC paralela da Previdência. A emenda, aprovada no 
Senado, busca transferir a reoneração das receitas decorren-
tes de exportação para o final de 2020, para alguns segmen-
tos, como vestuário e calçado

> Gás/ Reforço na articulação nacional em favor da aprovação, 
na Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara, de subs-
titutivo ao Projeto de Lei 6407/2013, que revisou o marco 
legal para o setor do gás natural 

> Sistema S/ Acompanhamento das proposições legislativas 
em tramitação no Congresso Nacional sobre o remaneja-
mento de valores do Sistema S, como a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 438/2018, do deputado Pedro Paulo 
(DEM/RJ)

eSFeRa eStadual

> Frente Parlamentar da Indústria/ Lançamento da Frente 
Parlamentar da Indústria com o documento “Plataforma de 
Compromissos para um Brasil Industrial”, elaborado pelo 
Grupo de Política Industrial da FIERGS

> Incentivos fiscais-subcomissão/ Monitoramento do tra-
balho da “Subcomissão para tratar dos incentivos fiscais, da 
transparência das informações e da geração de empregos” 

> Piso Regional/ A extinção do salário mínimo estadual foi 
novamente defendida em documentos e em contatos dire-
tos com os deputados estaduais. Participação na audiência 
pública sobre “O impacto do salário mínimo regional na eco-
nomia do RS”

> Estatais/ Defesa dos projetos de retirada da exigência de 
plebiscito para privatização da CEEE, Companhia Rio-gran-
dense de Mineração-CRM e Sulgás e das matérias que auto-

rizaram a venda destes órgãos da administração pública
> Salas de amamentação/ Depois de quatro anos de monito-

ramento, avançaram as negociações para o aprimoramento 
do Projeto de Lei 173/2015, de autoria da deputada Juliana 
Brizola (PDT). A matéria obriga as empresas a instalarem salas 
de apoio à amamentação em suas dependências, mas texto 
alternativo, a ser apresentado na votação, retira a obrigatorie-
dade e institui selo para valorizar a adesão à proposta

> Rótulos/ Desarquivado pelo deputado Dirceu Franciscon 
(PTB), o PL que obriga empresas fabricantes de cosméticos, 
produtos de higiene pessoal e limpeza a colocarem nos ró-
tulos o selo “Testado em animais” voltou a tramitar com o 
número 9/2019. O Coap monitora desde 2013 esta matéria, 
desencadeando inúmeras ações para informar sobre a inse-
gurança jurídica que a proposição gera

> Canudos plásticos/ Desencadeadas ações de defesa re-
lativas à tramitação de quatro projetos de lei tratando do 
banimento do uso de canudos plásticos ou seus materiais 
originários. São eles: PL 3/2019, de autoria do deputado 
Dirceu Franciscon (PDT); PL 71/2019, proposto pelo depu-
tado Zé Nunes (PT); PL 114/2019, do deputado Gerson Bur-
mann (PDT); e PL 228/2019, autoria do deputado Fernando 
Marroni (PT)

> Fundopem/ Desencadeadas pelo Coap ações contrárias 
a alterações nas regras do Fundopem, apresentadas pelos 
deputados Edson Brum (MDB) e Elton Weber (PSB). Do pri-
meiro parlamentar é o PL 44/2018, que impede a concessão 
de incentivos fiscais a empresas que importem de outros es-
tados matérias-primas, produtos e subprodutos que sejam 
ofertados no RS. De autoria de Elton Weber é o PL 94/2018, 
que estende, para fruição dos benefícios do Fundopem, a 
proibição de aquisição de mercadorias de outros países 

> Código Ambiental/ Apoio ao Projeto de Lei 431/2019, de 
autoria do Executivo, que modernizou o Código Ambiental 
vigente há 19 anos, apostando na desburocratização e na 
transparência dos processos de licenciamento ambiental 

> Reforma RS/ Acompanhamento das votações das propos-
tas de reforma administrativo-funcional apresentada pelo 
governo do Estado. Análise técnica municiou posiciona-
mento favorável da FIERGS aos projetos, expresso em ofício 
do presidente da entidade dirigido aos deputados
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eventoS

• Organização de eventos de interiorização do Coap, 
denominados “Indústria Gaúcha em Movimento”, 
em Pelotas, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Na 
reunião com os industriais destes municípios, 
participaram senadores, deputados estaduais e federais, 
quando foi apresentado o documento Plataforma 
de Compromissos para um Brasil Industrial

• Construção da Agenda Legislativa da Indústria, 
juntamente com as demais Federações Estaduais na CNI

• Realização de reunião-almoço com a bancada estadual, 
na FIERGS, em fevereiro, para apresentação da 
Plataforma de Compromissos para um Brasil Industrial 
e da Agenda Legislativa da Indústria Gaúcha

• Organização de evento de lançamento da Frente 
Parlamentar da Indústria, na FIERGS, no dia 15 de abril, 
com a presença de diversos deputados estaduais

• Reunião conjunta com o Conselho de Meio Ambiente 
(Codema), com a presença do Secretário do Meio 
Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, para 
discutir o Código Estadual do Meio Ambiente

• Participação em audiências públicas da Assembleia 
Legislativa nas discussões da obrigatoriedade 
de instalação de salas de amamentação nas 
empresas, a política de incentivos fiscais do 
Estado e a complementação do ICMS-ST 

> Ações de articulação e representação/ 98 projetos monitora-
dos no Senado, 330 acompanhados na Câmara Federal, 85 mo-
nitorados na Assembleia Legislativa e 200 comunicados técnicos

CO A P

Coordenador:  
Walter Rudi Christmann  
(até abril/2019)

Vice-coordenadores:  
Maristela Cusin Longhi (até abril/2019) 
João Ruy Dornelles Freire (a partir de maio/2019)

Diretores Conselheiros: Adriano Tollens Cauduro, Amadeu 
Pedrosa Fernandes, Carlos Bertuol, Daniela Aesse Kraemer, 
Gilberto Ribeiro, José Alfredo Laborda Knorr, Júlio Ricardo 
Andrighetto Mottin, Maristela Cusin Longhi, Newton 
Mario Battastini, Ricardo Coelho Michelon, Thômaz 
Nunnenkamp, Ubirajara Terra e Walter Rudi Christmann.

Conselheiros convidados: Airton Zoch Viñas, Ana Paula Werlang, 
Gilberto Santiago, Léo Iolovitch, Luis Pedro Ferreira, Luiz Felipe 
Willig, Marcino Fernandes Rodrigues Jr., Marco Aurélio Vieira 
Paradeda, Mauricio Harger, Sinara Oliveira da Silva e Vick Martinez.

GESTÃO 2017/2020

Cláudio Affonso Amoretti Bier  
(a partir de maio/2019)

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
NA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA

PRinCiPaiS açõeS

> Acesso ao crédito/ Trabalhou na promoção e divulgação 
sobre acesso ao crédito e flexibilização de garantias

> Burocracia/ Atuação junto aos órgãos públicos para dimi-
nuição da burocracia e custos para pequenas e médias in-
dústrias

> Tabelamento de frete/ Articulação em conjunto com a CNI 
contra o tabelamento de frete

> Mercopar/ Atuação em parceria com o Sebrae na promoção 
da Mercopar, feira voltada à geração de negócios e abertura 
de novos mercados

> Pequena e Média Indústria/ O 3º Seminário da Pequena 
e Média Indústria debateu, em 21 de maio, na FIERGS, ten-
dências de gestão e mercado. O objetivo foi o de apresentar 
aos 170 participantes por meio de palestra, casos de sucesso 
e painéis, as oportunidades para incrementar a gestão e os 
processos internos, além de ampliar o relacionamento com 
os clientes. 

> Encontro de Oportunidades-Marketing Digital: estraté-
gias de acesso a mercados e potencialização de vendas/ 

COPEMI
CONSELHO DA PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA

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

Realizado pelo Copemi com o apoio da Câmara de Indústria 
e Comércio de Garibaldi-CIC e do IEL, o evento teve como 
objetivo orientar os pequenos e médios industriais sobre as 
vantagens da utilização de ferramentas de marketing digital

> GT-Governança/ Sucessão familiar e Compliance foi tema de 
duas palestras nos meses de setembro e outubro, em Canoas 
e Santa Cruz do Sul, respectivamente. Em parceria com o IEL e 
ACIs locais, os eventos tiveram como objetivo orientar os pe-
quenos e médios industriais sobre as alternativas de sucessão 
para perpetuar a empresa, bem como capacitar empresários 
sobre as vantagens de compliance como ferramenta de gestão

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

Conselheiros: Eduardo Cervelin, Lisandro Rocha dos 
Santos, Roberto Cauduro Roedel e Rodrigo Holler Petry

GESTÃO 2017/2020

SEMINÁRIO 
APRESENTA 

OPORTUNIDADES 
PARA INCREMENTAR 

GESTÃO NAS 
INDÚSTRIAS
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CONAGRO
CONSELHO DA AGROINDÚSTRIA

CIDADANIA
CONSELHO DE CIDADANIA

Atua nas questões ligadas ao setor agroindustrial e nos elos que compõem 
suas cadeias produtivas, no acompanhamento, debate e produção 

de pareceres técnicos que possam impactar na agroindústria

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, vinculada ao Conselho de Cidadania da FIERGS, é mantida pelo Centro 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS). Administra 13 Bancos Sociais e oferece às comunidades 
carentes excedentes industriais dos mais variados segmentos, cursos de capacitação profissional, treinamentos 
e técnicas de gestão empresarial ao Terceiro Setor, representado por mais de 800 entidades assistenciais no RS

PRinCiPaiS açõeS

> Workshop do Setor Industrial sobre Logística Reversa de 
Embalagens: Estratégias e Ações/ realização em conjunto 
com Codema, IEL e Aslore  

> Acordo Mercosul-União Europeia/ Análise do acordo co-
mercial que regra a redução imediata ou gradual de tarifas 
de importação entre os países europeus e sul-americanos e 
os reflexos na indústria gaúcha (capacidade de atendimento 
às condições sanitárias exigidas para exportação, burocracia 
existente e cotas para exportação, entre outras).

> Lei de Proteção Animal/ Reunião para discutir impacto do 
cumprimento da lei na cadeia agroindustrial 

> Logística Reversa/ Articulação junto ao Ministério Público 
Estadual apresentando o panorama do Rio Grande do Sul de 
logística reversa e as ações da indústria relativas ao tema 

> Associação de Logística Reversa de Embalagens-Aslore/ 
Apoio às atividades da Aslore em reunião conjunta com o 
Codema e a presença da promotora de Justiça de Defesa 
do Meio Ambiente de Porto Alegre, Annelise Monteiro 
Steigleder 

> Instruções Normativas/ Análise da IN 48 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) que estabe-
lece regras sanitárias para o recolhimento, transporte, pro-
cessamento e destinação de animais mortos e resíduos da 
produção pecuária

PoSiCionamentoS diveRGenteS

> Projetos Agrotóxicos/ Acarretam aumento de custos para 
a indústria demonstrando tecnicamente que os efeitos tóxi-
cos, em geral, estão ligados a exposição inadequada, sendo 
pertinente a educação para o uso e não a sua proibição 

> Rotulagem/ O projeto visa padronização de rotulagem de 
alimentos, quanto à apresentação da data de fabricação e 
validade embalados, produzidos e comercializados no RS,  

e como afetam diretamente os custos a que estão sujeitas as 
agroindústrias, implicando até mesmo na mudança de ma-
quinário, além de desfavorecer a agroindústria gaúcha no 
quesito competitividade visto que a norma foi proposta em 
nível estadual

> Instalação de videomonitoramento nos abatedouros do 
RS/ A instalação traria prejuízo competitivo a que estaria ex-
posto o setor da proteína animal e abriria precedentes para 
o debate acerca do direito à intimidade dos trabalhadores, 
os quais poderão questionar a exposição de suas imagens, 
especialmente em se tratando de trabalho que envolve o 
abate de animais

Coordenador:  
Marcos Odorico Oderich

Vice Coordenador:  
Alexandre Guerra

Conselheiros: Antonio da Luz, Aristides Inácio Vogt, Ayrton 
Ramos, Carla Carnevali Gomes, Carlos Roberto Vieira 
Palma, Clenio Nailto Pillon, Darlan Palharin, Edi Luiz Deitos, 
Eduardo de Mercio Condorelli, Eduardo Motta Pereira, Fabio 
Barrichello, Fernando Carvalho, Flávio Daniel Merch, Gedeão 
Pereira, Heverton Borges, Irani Tadeu Cioccari, José Alfredo 
Laborda Knorr, José Carlos Estefenon, José Eduardo Santos, 
Júlio O. J. Barcellos, Luiz Felipe Schiavon, Márcia Barcellos, 
Margarete Benstroinski, Nestor Freiberger, Onélio Pilecco, 
Paulo Roberto Velhinho Ely, Rafaela Allgayer Pereira Laimer, 
Roger scherer Kalfker, Roger Scherer Kalfker, Romar Belling, 
Ronei Lauxen, Sergio Gomes Fonseca Junior, Tatiana Sangali, 
Thaise Graziadio, Walter Rauen de Souza, Zilmar Moussalle

BanCo de alimentoS de PoRto aleGRe

• Distribuiu 985.535 quilos de alimentos, beneficiando 
206 entidades carentes mensalmente

• Campanhas: Sábado Solidário,Trote Solidário, e a 
Campanha Natal do Bem, que em parceria com 
a RBS TV e Fundação Mauricio Sirotsky Sobrinho, 
arrecadou 591 toneladas de alimentos 

• Eventos: Desafio Farroupilha e a Cavalgada do Bem, 
que envolveram 200 CTGs e 157 cidades no Estado, 
arrecadando mais 150 toneladas de alimentos 

BanCo de ComPutadoReS

• Recebeu 949 doações e fez a manutenção e entrega de 
425 computadores e equipamentos. Realizou cursos de 
iniciação profissional gratuitos, capacitando 103 jovens 
para atuar no setor de informática, pelo Senai-RS

BanCo de GeStão e SuStentaBilidade–
BanCo de dadoS e maPa SoCial

• Por meio de parceria da Sage Foundation, foram criados 
softwares para todos os Bancos de Alimentos do Estado

BanCo de livRoS

• Arrecadou 270.112 exemplares e doou 66.632 livros

BanCo de mateRiaiS de ConStRução

• Recebeu 2.808 doações e entregou 4.673 itens às 
ONGs atendidas e projetos diversos de pequenas 
reformas em instituições do Terceiro Setor

BanCo de moBiliáRioS

• Recebeu 2.970 itens e realizou a doação de 
2.059 mobiliários às entidades beneficiadas

BanCo de óRGãoS e tRanSPlanteS

• Promoveu múltiplas ações com enfoque 
educativo nas empresas, universidades, escolas, 
clubes de serviços (Rotary e Lions), eventos, 
seminários e divulgação de materiais gráficos

BanCo de PRojetoS ComunitáRioS

• Estimulou a captação de R$ 1.550.000 para atendimento de 

múltiplos projetos do Terceiro Setor, recursos provenientes 
das leis de incentivo e renúncias fiscais existentes

BanCo de ReFeiçõeS ColetivaS

• As 11 empresas participantes do programa doaram 
407.748 mil refeições às instituições carentes do RS

BanCo de ReSíduoS

• Integração de empresários por intermédio da Bolsa de 
Recicláveis (www.bolsadereciclaveis-rs.com.br), portal com 
mais de 11 mil empresas cadastradas que de forma gratuita 
podem negociar, trocar, comprar, doar ou vender resíduos 

BanCo de teCido Humano-Pele

• Teve 47 doadores e 54.606 cm² de pele 
disponibilizada para transplante. Foram realizados 
43 envios de pele (53.684 cm²) para transplantes 
em hospitais de diversos Estados brasileiros

BanCo de veStuáRioS

• Recebeu 23.110 quilos de aparas de roupas e 
tecidos e produções e doou 29.095 quilos 

• Ofereceu cursos de iniciação profissional 
gratuitos, certificando 186 alunos  

BanCo de voluntáRioS

• Participantes dos Sábados Solidários para auxiliar na 
captação de itens e doações dos Bancos Sociais, ou 
na participação em eventos, feiras e outras ações 

PRemiaçõeS        
A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS recebeu seis 
premiações em 2019: 
• Prêmio Miguel Velasquez de Direitos 

Humanos, do Ministério Público RS
• Troféus TOP Cidadania (Banco de 

Alimentos e o Banco de Vestuários) 
• Mérito Top Cidadania da ABRH-RS (Banco de Alimentos)
• Prêmios Colunistas Branded Content 

Brasil (medalha de ouro)
• Prêmio Colunistas Branded Content Sul, 

da  Abracomp (Medalha de ouro)

GESTÃO 2017/2020
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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), 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)

CONASE
CONSELHO DE ARTICULAÇÃO SINDICAL E EMPRESARIAL

Criado na gestão atual, visa a valorizar e defender os sindicatos industriais filiados à Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), as indústrias, entidades e empresas 

associadas ao Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS)

PRinCiPaiS açõeS

> Relações Sindicais/ Responsável pela gestão de todos os 
projetos e parcerias com a Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), no âmbito do Programa de Desenvolvimento As-
sociativo (PDA) e do Programa de Apoio à Competitividade 
das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi)

> Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA)/ FIERGS  
destacada nacionalmente pela CNI com o Prêmio de Re-
conhecimento de Boas Práticas-Categoria Gestão Sindical, 
pela execução do Programa Sindicato Mais com Menos

> Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pe-
quenas Indústrias (Procompi)/ Execução de projetos nas 
áreas de máquinas e equipamentos, panificação, cerâmica 
vermelha e construção civil

> Comitê de Executivos Sindicais/ Consolidação do fórum 
para discussão de assuntos de interesse sindical e de priori-
zação de ações e projetos (quatro encontros)

> Interiorização/ Articulação de palestras em sindicatos no 
interior em temas tais como Cenários Econômicos, Legisla-
ção Ambiental e Legislação Trabalhista

> Parcerias com o Sesi, Senai e IEL/ Articulação para atendi-
mento a demandas de interesse dos sindicatos industriais

> Intercâmbios de Lideranças Setoriais da CNI/ 14 eventos, 
com dois destaques nacionais recebidos na categoria “Boas 
Práticas”

> Benchmarkings sindicais/ Quatro edições 
> Diálogos Sindicais/ Três eventos
> Eventos com executivos sindicais/ Três edições
> Encontros com Contadores/ Para abordar o “Novo eSocial” 

em Caxias do Sul, Porto Alegre, Cachoeira do Sul e Pelotas 
> Oficinas de Inovação Associativa/ nos temas “Como trans-

formar seu sindicato”, “Metodologia branding voltada à 
profissionalização da gestão sindical”, “Ferramentas para a 
comunicação eficaz no sindicato”, “Influência e persuasão” e 
“Projetos e parcerias” 

> Execução do Projeto de Fortalecimento Sindical/ Sindica-
to Mais com Menos, visando ao reposicionamento de Sindi-
catos e a revisão de portfólios, com duas turmas e mais de 
20 sindicatos industriais atendidos

> Sindicatos industriais filiados/ Mais de 4.700 atendimen-
tos envolvendo consultas, estudos e pareceres jurídicos, ela-
boração de documentações de sindicatos, revisão de estatu-
tos, apoio e consultoria em processos de regularização dos 
sindicatos, pedidos de registro e alteração sindical, incor-

C I D A D A N I A

PRÊMIO ABRH-RS 
PARA OS BANCOS 
DE VESTUÁRIO E 
DE ALIMENTOS

GESTÃO 2017/2020

GILBERTO PORCELLO 
PETRY NO ENCONTRO 

SINDICAL 2019
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poração e fusão, negociações e convenções coletivas, pro-
cessos eleitorais e de processos de implantação e cobrança 
de contribuições, realização de enquadramentos sindicais, 
atuação em processos de dissídios coletivos, realização de 
audiências, apoio e participação em assembleias e eventos 

QuadRo SoCial e moBilização inStituCional 
• Atendimento a demandas industriais do 

interior do Estado, em articulação com os Vice-
presidentes Regionais do CIERGS e FIERGS

• Representação institucional em solenidades, 
cerimônias e eventos oficiais

• Reuniões de Vice-presidentes Regionais do CIERGS, 
para alinhamentos estratégicos de ações e projetos de 
interesse da indústria nas diversas regiões do Estado 

• Apoio em reuniões de Conselhos de 
Representantes da FIERGS e em Assembleias 
Ordinárias e Extraordinárias do CIERGS

• Reuniões regionais em municípios do interior, 
junto com lideranças regionais

• Mobilização e apoio à realização de palestras e eventos 
de interesse de sindicatos industriais e entidades 
empresariais em diversos temas de interesse, em parceria 
com os Conselhos Temáticos da FIERGS, Sesi, Senai e IEL 

• Apoio ao Gabinete da Presidência 
em ações de interiorização

núCleo de aCeSSo ao CRédito (naC)
• Realização de 137 atendimentos individuais: 

solicitações específicas, cadastros de produtos no 
BNDES- Cartão BNDES fornecedor e Credenciamento 
Finame, obtenção de crédito e pedidos de palestras

• Feitas 18 ações de atendimentos coletivos (Seminários 
sobre Fintechs e oportunidades de crédito para 
as indústrias, sessões de crédito e negócios, e 
elaboração de Comunicados Técnicos)

• Divulgação de linhas para investimento, modernização 
e aquisição: BNDES crédito pequena empresa, BNDES 
Automático, BNDES Finame, Cartão BNDES

COMDEFESA
Comitê da indúStRia de deFeSa e SeGuRança

Busca conhecer as principais demandas e projetos estratégicos 
das Forças Armadas e conectar as competências industriais do 
Rio Grande do Sul em bens e serviços, possibilitando a mobili-
zação da indústria para o atendimento das demandas militares

inteRação entRe indúStRiaS e FoRçaS aRmadaS

• Realização de três reuniões do Comdefesa, envolvendo mais 
de 150 participantes da área militar, empresários industriais, 
associações, universidades e centros de conhecimento

• Relacionamento institucional: Audiências com comandantes 
de organizações militares da Marinha, Exército e 

Aeronáutica e participação em cerimônias e solenidades 
• Organização do Painel Econômico Regional 

Sul da Escola do Comando e Estado-Maior 
da FIERGS, em parceria com a Farsul

• Participação em fóruns de discussão das Forças 
Armadas, como no ciclo de reuniões para “Percepção do 
Cenário de Defesa e Cenários Militares de Defesa para 
o Período de 2020-2040” do Comando Militar do Sul

• Organização de Missão do Ministério da Defesa a 
Empresas Estratégicas de Defesa do Rio Grande do Sul 

• Apoio ao 3º Seminário de Operações Especiais 
Aplicadas à Segurança Pública - BOPE, na FIERGS 

• Apoio ao I Seminário de Simulação do 
Comando Militar do Sul, em Santa Maria

• 28ª Mercopar: Apoio nas rodadas de negócio 
com as Forças Armadas, em Caxias do Sul

• Participação no evento UFRGS AIM Day Defesa 
e Segurança: aproximação entre a área militar, a 
Universidade e as indústrias, em Porto Alegre

• Discussão e proposição de ações de interesse do 
setor junto ao Conselho de Defesa e Segurança 
da Confederação Nacional da Indústria, instância 
nacional de reunião de todos os Comitês de Defesa 
e Segurança das Federações de Indústria.

CONASE 
Coordenador:  
Gilberto Ribeiro 
Vice-Coordenador:  
José Luiz Bozzetto

Membros Natos: Vice-Presidentes Regionais do CIERGS 
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 
Coordenação: Gilberto Ribeiro 
Vice-coordenação: José Luiz Bozzetto

Representantes civis: Aderbal Lima, Adriano Tollens Cauduro, 
André Meyer da Silva, Arildo Bennech Oliveira, Carlos Artur 
Trein, Christian Böge, Eduardo Minghelli, Gelson Dalberto, 
Hugo Domingos Zattera, Joaquim Guedes Rezende, 
Jorge Buneder, José Carlos Frantz, José Luiz Bozzetto, 
Luiz Henrique Kraemer Campos, Newton Mario Battastini, 
Pedro Antônio Xavier Zaluski, Rodrigo Décimo, Sérgio 
Horta, Tiago Marchezan, Ubiratã Rezler e Ulf Bodgawa

Representantes militares: Brigadeiro-do-Ar Arnaldo Silva Lima 
Filho(até março 2019),  Brigadeiro-do-Ar Raimundo Nogueira 
Lopes Neto, (a partir de abril 2019), Capitão-de-Fragata 
Carlos Fernandes da Silva Junior (até fevereiro 2019),Capitão-
de-Fragata Henrique Lima Solis (a partir de fevereiro 2019), 
Capitão-de-Fragata Sandro Ribeiro dos Santos, (até fevereiro 
2019) Capitão-de-Fragata Sérgio Vieira Pires da Silva (a partir 
de fevereiro 2019), Capitão-de-Mar-e-Guerra Amaury Marcial 
Gomes Junior (até janeiro 2019), Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Rafael Silva dos Santos (a partir de fevereiro 2019), Coronel 
Antonio Augusto Brisolla de Moura, Coronel Edmilson Gomes 
Feijó, Coronel Paulo Rogério Glaeser, General de Brigada Amir 
Abdala Kurban, General de Exército Geraldo Antônio Miotto, 
Geraldo Aurélio Rolin Sperb, Major-Brigadeiro-do-Ar Raul José 
Ferreira Dias, Vice-Almirante Flávio Macedo Brasil (após julho 
2019) e Vice-Almirante José Renato de Oliveira, (até julho 2019) 

CO N A S E  /  CO M D E F E S A CO N A S E  /  CO M D E F E S A

GESTÃO 2017/2020

REUNIÃO DO 
COMDEFESA COM 

SECRETARIO DE 
DEFESA MARCOS 

DEGAUT
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COMBASE
COMITÊ DA INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL E MOVELEIRA

COTEMIN
COMITÊ DE MINERAÇÃO

O Combase promove atividades em busca da sustentabilidade e a competitividade 
do setor de Base Florestal do RS que reúne os segmentos de Papel e Celulose, Serraria, 

Chapa de Madeira, Móveis, Cavacos, Marcenaria, Carvão Vegetal e Lenha

Atua nas questões voltadas à mineração no Estado e seus reflexos para a indústria, 
buscando consenso e coesão em temas que são importantes para o desenvolvimento do setor

PRinCiPaiS açõeS

> Atualização do Zoneamento Ambiental da Silvicultura 
(ZAS)/ O Combase, juntamente com o Conselho de Meio 
Ambiente (Codema) e outras entidades do setor, trabalhou 
na construção de um relatório técnico que atualiza a base 
de dados do Zoneamento Ambiental da Silvicultura  que é 
instrumento de planejamento, ordenamento e licenciamen-
to da atividade de silvicultura instituído pelas Resoluções 
Consema nº 187/2008 e nº 227/2009  

> Apreciação junto ao Consema/ A partir da finalização do 
relatório técnico, a atualização dos dados do Zoneamento 
Ambiental da Silvicultura será requerida pela FIERGS, sendo 
submetida à apreciação do Conselho Estadual do Meio Am-
biente em 2020.

Coordenador:  
Walter Lídio Nunes 

Integrantes: Alicio Eduardo Bottin da Silva, Denise Valduga, 
Diogo Carlos Leuck, Felix Solomon, Jorge Antonio Heineck, 
Jorge Wojcjech Tyska, Luiz Attilio Troes, Luiz Sergio Ruwer, 
Paulo Roberto da Silva Marques, Serafim Quissini 

PRinCiPaiS açõeS

> Encontro de avaliação dos Projetos do Setor de Minera-
ção no RS/ Reunião em 14 de fevereiro para tratar sobre a 
importância do setor de mineração no Rio Grande do Sul, 
bem como avaliar a situação atual dos projetos 

• Projeto Mina Guaíba-Copelmi Mineração S.A 
Estratégico para o Estado a partir da Lei Estadual do Polo 
Carboquímico, localizado no município de Eldorado 
do Sul e Charqueadas. Exploração de carvão mineral 
para aproveitamento energético e produção de gás 
natural sintético. Investimento inicial na ordem de R$ 
350 milhões e geração de 450 empregos diretos

• Projeto Retiro-RGM Rio Grande Mineração S.A 
Extração de Ilmenita, rutilo e zirconita, no município 
de São José do Norte. Em 2017 o empreendimento 
recebeu a licença prévia. Investimento na ordem de 
R$ 800 milhões e previsão de 350 empregos diretos

• Projeto Fosfato Três Estradas-Águia Fertilizantes 
No município de Lavras do Sul. Extração de minério de 
fosfato para produção de fertilizantes. Investimento na 
ordem de R$ 515 milhões e geração de 350 empregos diretos

• Projeto Caçapava do Sul-Nexa Resources 
Localizado nas Minas do Camaquã, no município de 
Caçapava do Sul. Extração de concentrados de Zinco, 
Chumbo e Cobre. Investimento na ordem de R$ 370 
milhões e geração de 450 empregos diretos

> Manifestação em Consulta Pública sobre norma uso do 
explosivo para desmonte de rocha/ O Cotemin elaborou 

documento técnico que contou com o apoio e assinatura 
de 19 entidades ligadas ao setor industrial, universidades e 
associações do setor de mineração. A partir dos argumentos 
técnicos apresentados no documento, a manifestação do 
Cotemin recomendou a não publicação da mesma, o que foi 
atendido pelo órgão ambiental estadual 

eventoS 
• Presença no Seminário Novos Aproveitamentos 

para o Carvão Mineral do Rio Grande do Sul-
Tecnologias Inovadoras, promovido pela Sociedade 
de Engenharia do RS-SERGS, onde foi debatida a 
implantação do Polo Carboquímico gaúcho 

• Participação da audiência pública que tratou do 
Licenciamento ambiental do Projeto da Mina Guaíba.

Coordenador:  
Oscar Alberto Raabe

Vice-coordenador:  
Jairo Alberto Zandoná

GESTÃO 2017/2020

REUNIÃO COM 
SECRETÁRIO MEIO 
AMBIENTE DO RS 

ARTUR LEMOS

GESTÃO 2017/2020
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COMLIDER
COMITÊ DE FUTURAS LIDERANÇAS

Formado por empresários com origem em diferentes segmentos industriais, tem como 
objetivo estimular o surgimento e a formação de futuros líderes empresariais

PRinCiPaiS açõeS

> Cenário Econômico e Perspectivas/ Os economistas André  
Nunes (Sistema FIERGS), Antonio da Luz (Farsul) e Patrícia  
Palermo (Sistema Fecomércio) apresentaram o cenário 
econômico e perspectivas para 2019, bem como as pers-
pectivas legislativas, por meio do Conselho de Articulação  
Parlamentar da FIERGS

> Capacitação/ O Instituto Euvaldo Lodi (IEL/RS) realizou um 
workshop “Feedback como ferramenta de comunicação 
para o líder”

> Visita Técnica na Madesa Móveis/ Mostrada a produção e 
o centro de inovação de produtos. A estratégia digital volta-
da ao comércio eletrônico, as vantagens e desafios na rela-
ção com grandes plataformas como Magazine Luiza e Ame-
ricanas.com. também foram apresentadas 

> Visita Técnica na Sicredi Digital/ O grupo conheceu como 
funciona a plataforma digital que fica no Tecnopuc. Novos 
modelos de RH e gestão, transformação digital, metodolo-
gias ágeis e cooperativismo. Foi realizada uma visita guia-

da no espaço que é todo feito para inspirar a criatividade e 
inovação

> Governo/ A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo do RS e a Frente Parlamentar de Fomento ao Turis-
mo Gaúcho apresentaram as oportunidades de negócios 
para a indústria com o crescimento do turismo no Estado

> Inovação/ Os integrantes do Comlider participaram do Fó-
rum de Inovação IEL, que abordou a Transformação Digital: 
Tecnologia e Humanidade 

> Novo Acordo Mercosul/ O diretor-presidente do Grupo 
Herval, José Agnelo Seger, falou sobre os impactos que o 
novo Acordo Mercosul-União Europeia terá na indústria 
gaúcha. A equipe técnica do Conselho de Comércio Exterior 
da FIERGS (Concex) avaliou o acordo e seus impactos

> Turismo x Indústria/ O diretor-superintendente na Rede de 
Hotéis Dall’Onder, Tarcísio Michelon, abordou sua trajetória 
e as perspectiva com relação ao crescimento do turismo no 
RS e quais ações o turismo e a indústria podem trabalhar e 
crescer em conjunto. O Sebrae-RS apresentou as linhas de 

créditos subsidiadas para empreendedores que queiram in-
vestir em turismo nos municípios do RS

> Desburocratização e Simplificação de Processos/ A Lei 
da Liberdade Econômica foi tema da reunião-almoço do 
Comlider, em parceria com o Copemi. Para apresentar o 
novo modelo das relações entre os empreendedores e a 
administração pública estiveram presentes o Secretário 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
no Ministério da Economia, Paulo Uebel, e o deputado es-
tadual Rodrigo Lorenzoni, autor do Projeto de Lei da Liber-
dade Econômica no RS 

> Novos Modelos de Negócios/ No encontro mensal, o empre-
endedor, consultor e facilitador na @Pulsar, Thiago Dal Moro, 
compartilhou práticas, aprendizados e ferramentas sobre Or-
ganizações Orgânicas O2, Sociocracia 3.0, Holacracia, Práticas 
de Conversas Eficazes, entre outros modelos de negócios

> Jovens Empreendedores/ Federações industriais de oito 
estados se unem para formar uma rede nacional de jovens 
empreendedores. A decisão saiu do 1º Encontro da Rede 
Indústria Jovem, realizado em 19 e 20 de agosto, na Fede-
ração das Indústrias do Espírito Santo. O coordenador  do 
Comlider, AlexandRe De Carli; e o vice-coordenador, Rodri-
go Petry, participaram do Encontro, que ao final definiu pela 
elaboração de uma minuta de convenção a ser assinada e 
protocolada para buscar junto à CNI apoio para organizar 
núcleos jovens em todas as Federações Industriais 

Coordenador:   
Alexandre Bittencourt De Carli

Vice-coordenador: 
Rodrigo Holler Petry

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, Francisco 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, Pedro Augusto 
Tolotti, Rafael Gustavo Araújo Ribeiro, Ricardo de Araújo 
Ramos, Ricardo Dias Michelon, Roberto Cauduro Roedel, 
Roberto Paganella Neto, Roberto Santos Cauduro, Rodrigo 
César Koebe Weissheimer, Stephania Portella Nunes Fração, 
Thiago Lucas de Souza Felizzola, Thomas Oderich, Tiago 
Dinon Carpenedo, Ubiratã Rezler, Virgínia Castellan de Salles

DEBATE SOBRE A 
LEI DA LIBERDADE 

ECONÔMICA

GESTÃO 2017/2020

CO M L I D E R
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COTECON
COMITÊ DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

PRinCiPaiS açõeS

> 7º Seminário de Tecnologia e Inovação da Construção 
Civil/ Realizado na Feira Construsul, dia 30 de julho, quando 
foram tratados assuntos como a realidade aumentada para 
construção civil, Certificação Leed, ConstruCode, projetos 
digitais, Estratégia BIM, HUBCity 5.0, Realidade BIM no Reino 
Unido, Passiv House

> Seminário Técnico de Revisão Sinapi/ Com o objetivo de 
proporcionar um maior entendimento sobre as melhorias 
do sistema Sinapi com a revisão que trouxe mais qualida-
de, transparência e confiabilidade ao Sistema, o seminário 
no dia 24 de outubro, na sede do Sinduscon, contou com a 
apresentação do Engenheiro e consultor da CBIC, Geraldo 
de Paula Eduardo, do Gerente Executivo do Sinapi na Caixa 
Econômica Federal, Mauro Fernando Martins, da coordena-
dora do Sinapi/Caixa, Íris Luna Macedo, do vice-presidente 
do Sinduscon-RS, coordenador da Comissão de Obras Públi-
cas e Privadas do Sinduscon-RS, José Paulo Grings, e da en-
genheira Orçamentista do Sinduscon-PE, Luciana Andrade 

> Escola Senai de Construção Civil/ No dia 15 de outubro, a 
reunião do Comitê de Construção Civil foi na Escola Senai de 
Construção Civil, os conselheiros conheceram os espaços da 
escola, salas de aulas, os ambientes de práticas, assim como 
os cursos ofertados e especificações dos mesmos. Também 
receberam informações sobre o Instituto Senai de Tecnolo-
gia em Cerâmica de Santa Catarina, que realiza em seus la-
boratórios os ensaios da Norma de Desempenho 15.575

> Planejamento Estratégico/ O planejamento estratégico do 
Cotecon teve auxílio do Conase e do consultor da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI) Albertino dos Anjos para  
concepção de objetivos e missão para então ser elaborado o 
ConstruLab

> Interiorização/ A reunião na Feira Indumóveis, em Santa 
Rosa, no dia 21 de junho, tratou das atividades do Sinduscon 
Noroeste, o Panorama Geral das Normas Regulamentadoras 
e a Revisão da Norma Regulamentadora n° 1. No Balneário 
Cassino, em 29 de novembro, o vice-presidente de Habita-
ção da Caixa Econômica Federal, Gustavo Sena, falou sobre 
o Programa Minha Casa Minha Vida, e o economista-chefe 
da FIERGS, André Nunes de Nunes, traçou as perspectivas do 
Mercado da Construção Civil para 2020

outRaS RealizaçõeS

• Continuidade na parceria Sinduscons/Senai, na 
realização de eventos e cursos no segmento da 
Construção Civil, na divulgação de conhecimentos e 
novas tecnologias para o desenvolvimento da região 

• Apresentações e discussões com o Serviço Social da Indústria 
(Sesi) buscando parcerias focadas na Construção Civil

• Aproximação com os sindicatos 
empresariais da Construção Civil

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, Boris Paulo 
dos Santos Junior, Cesar Augusto Carlotto, Claudio Roberto 
Emanuelli Vieira, Eduardo Ernesto Frapiccini, Fabiano de 
Marco Bet, Fabio Augusto Borsato, George Aléssio Duarte 
Wolkweis, Gilmar Fiebig, Iraní Tadeu Cioccari, Jefferson 
Luiz de Freitas Lopes, José Zagonel, Leonardo Gehlen, Luiz 
Francisco B. da Costa, Miriam Felicidade Cischini, Oliver 
Chies Viezzer, Phelipe Novaes Curti, Plínio Humberto 
Donazzolo, Priscila Goettert, Rafael Garcez Freire, Rafael 
Goellner Garcia, Renato Borgmann Severo de Miranda, 
Ricardo Coelho Michelon, Ricardo de Araújo Ramos, Ricardo 
Dias Michelon, Roberto Luís Potrick, Roberto Jachetti, 
Roberto Sukster, Rodrigo Meinertz, Rogélio Zanini, Samir 
Frazzon Samara, Sérgio Luiz de Macedo Ussan, Ubirajara 
Terra, Valdemor Trentin, Valter Ferreira da Silva, Vittorio 
Antonio da Silva Ardizzone e Volnei Luiz Sebben.

Presidente:  
Luciano Benetti Timm 

Vice-Presidente:  
Ricardo Borges Ranzolin

Conselho Superior:  
Ellen Gracie Northfleet, Ruy Rosado 
de Aguiar Júnior, Araken de Assis

Presidente:  
Ricardo Borges Ranzolin 

Vice-Presidente:  
Jorge César Ferreira da Silva

Conselho Superior:  
Ellen Gracie Northfleet, Araken 
de Assis, Luciano Benetti 
Timm (desde 1º/8/2019)

CAMERS
CÂMARA DE ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO & CONCILIAÇÃO DO CIERGS

Criada em 2011 para fomentar e dar suporte ao uso dos métodos alternativos de resolução 
de conflitos, atua nas diversas áreas do direito com um quadro de árbitros, mediadores e 

conciliadores à disposição de pessoas físicas e jurídicas, no âmbito nacional e internacional

PRinCiPaiS açõeS

• Estreitamento de laços acadêmico-jurídicos com as 
principais universidades do Rio Grande do Sul

• Formalização de convênios de cooperação para a 
difusão da cultura da arbitragem, da mediação e da 
conciliação no ambiente jurídico empresarial

• No “Dispute Boards: Perspectivas Teórico-Práticas no 
Brasil, foi apresentado em evento o  novo produto que 
a Camers oferece ao público, o que a torna pioneira 
no Estado para este tipo de atuação. O objetivo foi 
o de esclarecer dúvidas e atualizar sobre o tema 
analisando casos práticos do Brasil e do exterior.

PReSença em eventoS

• “Seminário sobre Arbitragem Sumária ou Expedita”, 
promovido pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

• Inauguração da Escola de Prevenção e 
Resoluções Alternativas de Conflitos

• “A Prova na Arbitragem”, promoção da OAB/RS-Cubo

 

 

GESTÃO 2017/2020 (até 1º/9/2019)

GESTÃO 2017/2020 (a partir de 1º/9/2019)

GESTÃO 2017/2020
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UEE
UNIDADE DE ESTUDOS ECONÔMICOS

Área de suporte ao Sistema FIERGS/CIERGS em relação a temas econômicos, é responsável 
por revelar a situação da indústria gaúcha por meio de pesquisas e indicadores econômicos, 

acompanhamento e análise da conjuntura econômica nacional e internacional buscando 
subsidiar a tomada de decisão de empresários, investidores e agentes públicos

PeSQuiSaS

Indicadores Industriais
Pesquisa quantitativa, realizada mensalmente desde 1991 em 
conjunto com a CNI, acompanha o desempenho da indústria 
gaúcha, produzindo índices que servem como instrumento 
para a avaliação da conjuntura do setor 

• Segmentação no RS: 17 setores 
industriais e quatro subsetores

•  Tamanho da amostra: 422 estabelecimentos
• Número de séries geradas: 147
• Número de questionários aplicados: 255

Sondagem Industrial 
A pesquisa tem como objetivo identificar, na visão empresarial, 
a tendência passada e futura da indústria, permitindo avaliar a 
conjuntura atual, bem como as expectativas dos empresários

• Segmentação no RS: por porte de empresas 
(pequenas, médias e grandes)

• Empresas respondentes (média mensal): 210 
Empresas contatadas: 375

• Número de séries geradas: 44 mensais, 16 
trimestrais e principais problemas

• Número de questionários aplicados: 210
Índice de Confiança do Empresário Industrial do RS (ICEI-RS) 
Utilizado para avaliar, na visão do empresário, a situação atual 
e as expectativas do setor, identifica mudanças de tendência 
na atividade industrial 

• Segmentação no RS: por porte de empresas 
(pequenas, médias e grandes)

• Empresas respondentes (média mensal): 
210.  Empresas contatadas: 375

• Número de séries geradas: 36 
• Número de questionários aplicados: 210 

Sondagens Especiais
Têm como objetivo avaliar os impactos de políticas ou de acon-
tecimentos específicos sobre a indústria, bem como a opinião 
dos empresários sobre essas questões. Desse modo, os temas 
são diversos e variam com a conjuntura e a política econômica. 
As questões das Sondagens Especiais são incluídas no questioná-
rio da Sondagem Industrial no fechamento dos trimestres. A base 
amostral é a mesma da Sondagem Industrial. Temas pesquisados: 
Financiamento de Curto e Longo prazos (divulgada), Tributação 
(divulgada), Incentivos Fiscais (a ser divulgada),Trabalhador Qua-
lificado (a ser divulgada), Investimentos 2019/2020 (divulgada)

demaiS PuBliCaçõeS

Pesquisa Investimentos-2018/2019 e 2019/2020, Balanço Econô-
mico e Perspectivas, Informe Econômico (semanal com 51 edi-
ções), Exportações RS (mensal), Custo Unitário do Trabalho-ULC 
(trimestral), Coeficientes de Abertura Comercial (trimestral), In-
dústria em Números (mensal), Panorama Fiscal BR e RS (mensal)

outRaS atividadeS 
• 60 palestras para sindicatos, entidades empresariais e conselhos 

temáticos/ Brasil em retomada: cenário e perspectivas, Cenário 
Econômico para as Negociações Coletivas, Cenários e tendência 
para a economia 2019/20, Cenário econômico e perspectivas 
para a Indústria da Construção, Perspectivas para o Brasil e para 
o Mercado de Trabalho, Acordo de livre comércio entre Mercosul 
e União Europeia

• 15 palestras para as Reuniões de Diretorias do Sistema FIERGS/ 
Mercado de crédito e a recuperação brasileira, Impactos e 
perspectivas para a Reforma da Previdência, Primeiros 100 dias 
da agenda econômica, Economia brasileira ainda sem rumo, 
Relatório Sayad 30 anos depois, A análise do Sistema Tributário 
Brasileiro e o debate sobre o novo imposto das transações 
financeiras, Cenário e perspectivas econômicas para a Argentina, 
Propostas para a transformação do Estado: Plano Mais Brasil

• 134 Análises/estudos de suporte à Presidência/ Avaliação 
da proposta de utilização dos recolhimentos compulsórios 
para financiar máquinas e equipamentos, Primeira avaliação 
do projeto de reforma da previdência encaminhada ao 
Congresso por Bolsonaro, Projeto de reestruturação das Forças 
Armadas, Informações sobre o Fundo Soberano do Brasil, 
Simulação de alíquota da Contribuição sobre Pagamentos 
(CP) para compensar desoneração da folha, Dados relativos ao 
fechamento de empresas no RS nos últimos anos, Projeto de 
lei 5387/2019 promete consolidar, modernizar e simplificar a 
legislação cambial brasileira; Paulo Guedes propõe medidas 
para redesenhar Estado brasileiro, Proposta de extinção de 
municípios na PEC do Pacto Federativo, Comentários sobre o 
Programa Verde Amarelo, Reforma Estrutural do RS

• 12 Pareceres, Notas e Estudos Técnicos/ Suporte técnico para Grupo 
de Política Industrial FIERGS-CIERGS, Projeções macroeconômicas 
para o Sistema de Expectativas de Mercado do Relatório Focus 
do Banco Central, Projeções macroeconômicas para a Agência 
Estado, Projeções para a arrecadação do Sesi-RS e Senai-RS, 
Suporte técnico ao Comitê de Investimentos da Indusprevi

GRUPO DE POLÍTICA INDUSTRIAL

Constituído em 2018 para formular propostas de política industrial estruturada 
visando ao desenvolvimento sustentado do Brasil, tendo em vista os novos governos, 

construiu uma “Plataforma de Compromissos para um Brasil Industrial”

PRinCiPaiS açõeS

• Responsável pela elaboração do posicionamento da 
FIERGS com relação aos incentivos fiscais do RS, também 
pela defesa desse na subcomissão para tratar dos 
incentivos fiscais, da transparência das informações e da 
geração de empregos da Assembleia Legislativa do RS 

• Realização de quatro reuniões na FIERGS 
(dias 2/4, 9/4, 11/6, 19/11) 

• Apresentação da Plataforma de Compromissos para um 
Brasil Industrial para a Bancada de Deputados Estaduais 
e Federais do Rio Grande do Sul em evento na FIERGS

• Apresentação do coordenador Carlos Alexandre Geyer, 
na Assembleia Legislativa, no lançamento da “Frente 
Parlamentar em defesa de Setor Produtivo da Indústria 
Gaúcha e Indústria de Máquinas e Equipamentos”, seguida 
da manifestação do deputado Fábio Branco (MDB) de 
que a Plataforma seria um guia para as ações da Frente 
coordenada por ele. “Produzir vem se tornando uma 
tarefa cada vez mais difícil para o setor industrial no Rio 
Grande do Sul. De acordo com dados da Unidade de 
Estudos Econômicos (UEE) da FIERGS, em abril de 2019, 
a produção industrial brasileira estava 11,7% acima do 
índice registrado em abril de 2002, período de início da 
pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Na mesma base de comparação, a produção da 
indústria do Rio Grande do Sul era apenas 2,9%, um 
desempenho 7,9% abaixo do verificado no País”.

• Reunião do Coap em Pelotas, Caxias do Sul e 
Bento Gonçalves com apresentação da Plataforma 
para empresários e lideranças da região

• Apresentação sobre a importância da Indústria 
do Rio Grande do Sul na Frente Parlamentar em 
defesa de Setor Produtivo da Indústria Gaúcha 
e Indústria de Máquinas e Equipamentos

Coordenador:  
Carlos Alexandre Geyer

Integrantes: Cezar Luiz Müller, Daniel Raul Randon, Hernane 
Kaminski Cauduro, Iro Sch ünke, 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, Walter Lídio Nunes

GESTÃO 2018/2020

APRESENTAÇÃO 
DA PLATAFORMA 

DE COMPROMISSOS 
NA ASSEBLEIA 
LEGISLATIVA
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JANEIRO

Petry, Macri e Bolsonaro/ O presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, participou, em 16 de janeiro, do almoço no Pa-
lácio Itamaraty, em Brasília, em homenagem ao presidente da 
Argentina, Maurício Macri, oferecido pelo presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro. Na pauta, entre outros assuntos, as relações com 
o Mercosul e a balança comercial entre os dois países. Petry 
lembrou a Bolsonaro a importante relação que o Rio Grande do 
Sul tem com o país vizinho, no primeiro encontro entre os dois 
depois da posse do presidente da República em 1º de janeiro.

Posse no Sebrae-RS/ Gilberto Porcello Petry, presidente  
da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio  
Grande do Sul (FIERGS/CIERGS), assumiu oficialmente o  
Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae RS,  
para a gestão 2019-2022 no dia 14 de janeiro, em Porto Alegre.

FEVEREIRO

Piso regional/ De 2001, ano da implantação do Piso Regional 
gaúcho, até 2017, o Rio Grande do Sul apresentou o segundo 
menor crescimento no número de empregos com carteira as-
sinada entre os estados brasileiros. O total de vínculos formais 
aumentou 53,3%, enquanto no Brasil chegou a 76,5%. Além dis-
so, entre 2003 e 2016, o RS teve a segunda pior elevação de PIB 
entre 27 unidades da Federação: 27,6%, muito inferior ao verifi-
cado no País no período, 40,6%. Os dados estão em um levanta-
mento elaborado pela FIERGS, por meio da Unidade de Estudos 
Econômicos, com base em informações do Ministério da Eco-
nomia e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
 
Bloco K/ Voltada a contadores, encarregados, auxiliares e  

assistentes dos setores fiscal, contábil e da tecnologia da in-
formação, entre outros, a FIERGS realizou, em 5 de fevereiro, 
a capacitação Bloco K da Escrituração Fiscal Digital – ICMS/IPI. 
O objetivo foi o de orientar os profissionais à preparação da 
base de dados para a geração das informações necessárias ao 
preenchimento digital correspondente ao Livro Registro de 
Controle da Produção e do Estoque. 

Oportunidades com o Chile/ Sexto destino das exportações 
do Rio Grande do Sul em 2018, o Chile comprou US$ 489 mi-
lhões em produtos gaúchos no ano passado, aumento de 5,58% 
na comparação com 2017. Ao mesmo tempo, do Brasil, foram 
adquiridos US$ 6,38 bilhões no período, incremento de 27% 
que colocou o País como quinto maior vendedor aos chilenos. 
Para reforçar esta relação comercial, o embaixador do Chile no 
Brasil, Fernando Schmidt Ariztía, esteve com o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, e industriais gaúchos, em 12 
de fevereiro, em evento na sede da entidade que debateu as 
oportunidades de negócios para o RS especialmente a partir do 
Acordo Amplo de Livre Comércio (ALC) entre os dois países.

Plataforma de Compromissos/ A FIERGS recebeu 35 depu-
tados estaduais, de 13 bancadas, em 13 de fevereiro, para 
apresentar a Plataforma de Compromissos para um Brasil In-
dustrial, documento com propostas da  entidade para que o 
Estado e o País alcancem uma melhor competitividade e um 
maior desenvolvimento.

Crescimento do Estado/ O presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, foi recebido pelo governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, em 13 de fevereiro. Na primeira audiên-
cia com uma entidade empresarial, o governador recebeu do 
presidente da FIERGS o apoio da entidade para medidas que 
culminem no crescimento do Estado.

Desenvolvimento e Inovação/ O secretário de Inovação, Ciên-
cia e Tecnologia do Estado, Luís da Cunha Lamb, participou da 
reunião do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) da FIERGS, 
na qual abordou as perspectivas do desenvolvimento com base 
na inovação no Rio Grande do Sul. Ele esteve acompanhado do 
seu secretário adjunto Fernando Mattos e do secretário adjunto 
de Desenvolvimento e Turismo, Márcio Rafael Machado.

Crédito BNDES/ Em uma parceria com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que dura mais 
de 17 anos, a FIERGS é a única representante da instituição no 
Estado para auxiliar na orientação sobre as linhas de financia-
mento. Desde 2014, o Posto de Informações FIERGS/BNDES foi 
incorporado ao Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) criado pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), e instalado atual-
mente em 20 unidades federativas.

Conselho CNI/ A reforma tributária foi o principal tema da pri-
meira reunião do Conselho Temático de Assuntos Tributários 
e Fiscais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 18 
de fevereiro, em Brasília. Formado por líderes empresariais de 

diferentes setores industriais, o novo Conselho se reunirá de 
dois em dois meses, sob a presidência de Gilberto Petry, que 
preside a FIERGS. 

Mercopar 2019/ A FIERGS une-se ao Sebrae-RS para realizar 
uma das maiores feiras de inovação e negócios da América La-
tina. A Mercopar-Feira de Inovação Industrial foi apresentada 
na Reunião de Diretorias da FIERGS/CIERGS, em 26 de feverei-
ro, pela diretoria do Sebrae-RS. 

MARÇO 

Missão a Durham/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, lidera a primeira missão internacional da entidade a 
Durham, na Inglaterra, entre 9 e 16 de março. O primeiro dia 
da comitiva foi na Escola de Negócios da Universidade de 
Durham, onde ocorreu um seminário com Petry como convi-
dado especial, quando apresentou os atrativos do Rio Grande 
do Sul para investimentos daquele país. Além de participarem 
do seminário “Exporta um Challenging Times”, os empresários 
estiveram em reuniões individuais com participantes chaves 
do evento, como a NEPIC, cluster que reúne empresas do setor 
petroquímico, farmacêutico e suas respectivas cadeias produ-
tivas; e do Banco Santander, player para as empresas exporta-
doras do Reino Unido. 

Marcas de Quem Decide/ A FIERGS e o Senai foram agracia-
dos, em 12 de março, no Teatro do Sesi, durante a 21ª edição 
da pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida pelo Jornal 
do Comércio e realizada pela Qualidata. A FIERGS venceu na 
categoria Entidade Empresarial, com 17,2% das indicações 
como a marca Mais Lembrada, e 17,8% como a Preferida. Já 
o Senai foi o mais citado na categoria Ensino Técnico,  com 
20,7% em ambos os casos. Os certificados foram recebidos 
pelo presidente em exercício da entidade, Gilberto Ribeiro, e 
pelo diretor regional do Senai, Carlos Trein. 

Homenagem do Exército/ O Comando Militar do Sul reuniu 
autoridades e empresários para homenagear o Comandante 
do Exército Brasileiro, general de exército Edson Leal Pujol, no 
Grêmio de Subtenentes e Sargentos Sete de Setembro, em 
Porto Alegre. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
esteve presente ao evento.

Panamá/ O Panamá, quarto destino das exportações gaúchas 
em 2018- movimentou US$ 1,34 bilhão-, apresentou, em 15 
de março, na FIERGS, o seu projeto logístico e o potencial para 
joint-ventures visando ao mercado da América Latina. Com 
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uma localização privilegiada na América Central e o canal do 
Panamá como atrativo, o país é considerado uma porta de en-
trada e saída eficiente para o comércio internacional.

Mercado Externo/ Com o objetivo de dar uma visão geral so-
bre inserção de empresas no mercado externo, desde a aber-
tura de uma exportadora ou importadora até a análise dos 
meios de pagamentos, termos internacionais de comércio e 
planejamento, a FIERGS realizou, por meio do Centro Interna-
cional de Negócios, em 15 de março, a capacitação em Funda-
mentos de Comércio Exterior.

Hamilton Mourão/ O Presidente da República em exercício, 
Hamilton Mourão, realizou a palestra “Desafios de uma Nação: 
o Resgate da Pátria Amada Brasil”, no dia 22 de março, em reu-
nião-almoço na FIERGS. Antes do evento, Mourão foi recebido 
por um grupo de industriais liderados pelo presidente da enti-
dade, Gilberto Porcello Petry.

ABRIL

Feira de Hannover / Uma missão com 30 empresas, 15 delas 
gaúchas, liderada pelo presidente da FIERGS e vice-presidente 
da CNI, Gilberto Porcello Petry, participou da Feira Industrial 
de Hannover, na Alemanha, entre 1º e 5 de abril, o principal 
evento mundial de tecnologia para o setor. Durante a feira, 
que contou com 75 países e 6,5 mil expositores, tendo recebi-
do 215 mil visitantes, Petry participou de agenda com empre-
sários da Alemanha e dos Emirados Árabes Unidos. Negociou 
sobre a possibilidade do RS receber uma unidade do grupo 
alemão Pepperl+Fuchs, que atua no segmento de proteção 
elétrica contra explosão e sensores tecnológicos.

Fintechs/ Alternativas aos bancos tradicionais na oferta de cré-
dito e outros serviços financeiros, as fintechs vêm se consolidan-
do no Brasil. Hoje, o País tem a maior concentração de empresas 
dessa modalidade da América Latina, com 485 instituições em 
funcionamento – em 2015, eram apenas 54, segundo dados da 
Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs). Trata-se de um 
mercado promissor que poderá movimentar US$ 24 bilhões nos 
próximos anos. Para debater o tema e aproximar os industriais 
dessa modalidade de crédito, a FIERGS, por meio do Núcleo de 
Acesso ao Crédito (NAC) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS),  
realizou o seminário Fintechs: Oportunidade de Crédito para as 
Indústrias, em 3 de abril, na sede da entidade.

Guatemala/ A Guatemala deseja intensificar suas relações co-
merciais com o Brasil, e o Estado é importante parceiro nesse 
contexto. Com este objetivo esteve na FIERGS em 3 de abril, a 
ministra conselheira da embaixada do país, Lissette Ordoñez 
Saenz, que foi recebida pelo presidente em exercício do Cen-

tro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS) 
Carlos Alexandre Geyer.

Ata Carnet/ A adesão dos países latino-americanos e caribe-
nhos ao ATA Carnet é decisiva para a facilitação e a ampliação 
do comércio regional. Atualmente, Brasil, México e o Chile são 
os únicos países da região que aderiram à convenção interna-
cional do ATA Carnet, documento aduaneiro que simplifica e 
acelera o desembaraço de importações e exportações tempo-
rárias, como a remessa de produtos para exibição em feiras e 
exposições, amostras para eventuais compradores no exterior, 
brindes ou equipamentos profissionais e esportivos. O assun-
to foi discutido, em 4 de abril, em Porto Alegre, durante a reu-
nião entre embaixadores e representantes de 15 países com 
dirigentes da CNI, da FIERGS e de empresas gaúchas.

Frente Parlamentar da Indústria/ A Frente Parlamentar da In-
dústria Gaúcha foi lançada, em 15 de abril, na sede da Federa-

ção das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. A base do 
trabalho desse grupo, formado por deputados estaduais e re-
presentantes da FIERGS e do Centro das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (CIERGS), será a Plataforma de Compromissos 
para um Brasil Industrial, lançada pela Federação em 2018.

Gás natural/ O alto custo da tarifa do gás natural no País tira 
a competitividade da indústria brasileira no mercado interna-
cional. Para discutir alternativas a este problema e os desafios 
da abertura deste mercado, a FIERGS, por meio do Conselho 
de Infraestrutura (Coinfra), a CNI e a Associação Brasileira dos 
Grandes Consumidores de Energia e dos Consumidores Livres 
(Abrace), promoveram em 15 de abril o workshop Gás Natural: 
Preços Competitivos e Disponibilidade, na FIERGS.

Industriais de Pelotas/ O presidente da FIERGS, Gilberto Por-
cello Petry, se reuniu em 16 de abril, na sede da entidade, com 
uma comitiva de industriais da cidade de Pelotas. Na ocasião, 
foram abordadas questões de interesse daquela Região do  
Estado, bem como as ações da FIERGS por meio do Sesi-RS e 
do Senai-RS. A comitiva do Centro das Indústrias de Pelotas 
e de sindicatos industriais estava representada pelos empre-
sários José Alfredo Laborda Knorr, Vittorio Ardizzone, Amadeu 
Pedrosa Fernandes, José Augusto Vaniel, Ricardo Coelho Mi-
chelon e Ubirajara Terra.

Fundo Árabe/  Fundo dos Emirados Árabes Unidos com ca-
pital de US$ 4,3 bilhões, o Abu Dhabi Fund for Development 
(ADFD) está interessado em financiar projetos no Estado. Para 
isso, dois representantes do ADFD, Sharif Essa Al Suwaidi e 
Tariq Saeed Obaid, estiveram, em 17 de abril, reunidos com 
o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. A FIERGS fará 
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um levantamento com identificação de potenciais projetos 
a serem enviados para análise de viabilidade econômica aos 
árabes, que buscam investimentos, parcerias ou concessão de 
empréstimos. 

Socorro aos Estados/ O novo plano de socorro da União aos 
estados, que estima liberar R$ 40 bilhões em quatro anos e não 
beneficia o Rio Grande do Sul causa preocupação à diretoria 
da FIERGS. Pelo programa, o Tesouro dará garantia para que 
os estados endividados possam captar recursos no mercado 
em condições mais favoráveis, desde que adotem medidas de 
ajuste. Em caso de calote, a União arca com a dívida.

MAIO

Mercado Norte-Americano / A FIERGS, por meio do Centro 
Internacional de Negócios (CIN-RS), em parceria com o pro-
grama Select USA, realizou o Workshop de Internacionaliza-
ção para os Estados Unidos, em 7 de maio. Os participantes 
foram apresentados a técnicas para elaboração de um plano 
de negócios, seleção de melhor local para investir, bem como 
a estratégias de adaptação mercadológica para atuar naquele 
país. A cônsul dos EUA em Porto Alegre, Julia Harlan; e o vice-
-presidente da FIERGS, Cezar Müller, participaram do evento.

TRF4/ O presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, realizou 
uma visita institucional ao presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF4), desembargador federal Thompson 
Flores. O encontro foi realizado no Gabinete da Presidência do 
tribunal, em 15 de maio. O desembargador observou que essa 
foi a primeira vez que um presidente da FIERGS visitou a corte, 
e Petry complementou ressaltando sua ligação e interesse nas 
áreas do Poder Judiciário.

Tribunal de Justiça/ O presidente do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, desembargador Carlos Eduardo Zietlow 
Duro, recebeu, em 15 de maio, uma visita de cortesia do presi-
dente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. O 2º Vice-presidente 
do TJRS, desembargador Almir Porto da Rocha Filho, acompa-
nhou o encontro.

Brasil e Argentina/ Perspectivas Econômicas e Oportunida-
des de Negócios Brasil e Argentina foi tema do evento promo-
vido pela FIERGS, por meio do Conselho de Comércio Exterior 
(Concex), em 15 de maio. A iniciativa foi da Câmara Empresa-
rial Argentino-Brasileira do Rio Grande do Sul (Ceab-RS), com 
apoio do Consulado-Geral da Argentina em Porto Alegre, Fe-
comércio-RS e Farsul. O cônsul-geral do país em Porto Alegre, 
Jorge Enrique Perren, reforçou que sem o apoio das três fede-
rações empresariais, a Ceab-RS não teria se viabilizado. 

Reforma Tributária/ Durante reunião do Fórum Nacional 
da Indústria (FNI), em 17 de maio, em São Paulo, industriais 
defenderam alterações no sistema tributário. O secretário da 
Receita, Marcos Cintra, disse que há identidade entre o que 
pensa o governo e o setor produtivo. O presidente em exercí-
cio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Paulo Afonso 
Ferreira, afirmou acreditar que o Brasil está em um momento 
propício para se avançar na discussão da reforma tributária. O 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, também partici-
pou do fórum.

Feira Indumóveis/ Uma comitiva de representantes da Fei-
ra Indumóveis, de Santa Rosa, esteve na FIERGS, em 16 de 
maio. O prefeito da cidade, Alcides Vicini; o presidente da fei-
ra, Mogar Sincak; e o presidente da comissão de projetos e 
captação de recursos, Artur Lorentz, divulgaram o evento e 
convidaram o presidente Gilberto Porcello Petry para apre-
sentar uma palestra na abertura da Feira da Construção e do  

Mobiliário do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Ela 
ocorre entre 19 e 23 de junho, no Parque de Exposições Alfredo  
Leandro Carlson.

Deputado/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
recebeu a visita de cortesia do deputado estadual Tenen-
te-Coronel Zucco, em 16 de maio. O tema abordado foi o 
trabalho a ser desenvolvido pela nova bancada estadual 
na Assembleia Legislativa a partir da legislatura iniciada 
em 2019. Na ocasião, Zucco também agradeceu o apoio da 
FIERGS para a realização do evento sobre segurança públi-
ca, no mês de março, com a presença do General Hamilton 
Mourão, que na ocasião estava no exercício da Presidência 
da República.

17º Congraf/ Depois de 23 anos, o Rio Grande do Sul recebeu 
uma edição do Congresso Brasileiro da Indústria Gráfica, o 17º 
Congraf. O evento ocorreu na sede da FIERGS, em 18 de maio, 
e reuniu mais de 560 representantes do setor gráfico para de-
bater o futuro do setor. 

Foto de Heitor Müller/ A foto do ex-presidente Heitor José 
Müller, que comandou o Sistema FIERGS por duas gestões, 
entre 2011/2014 e 2014/2017, foi inaugurada em 21 de maio, 
na Galeria de Retratos na sede da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Porto de Rio Grande/ O diretor-superintendente do Porto 
de Rio Grande, Fernando Estima, participou, em 21 de maio, 
da reunião do Conselho de Comércio Exterior (Concex) da 
FIERGS. Ele destacou que a extinção do modelo da Superin-

tendência de Portos e Hidrovias do Estado (SPH), realizada no 
governo Sartori, trouxe vantagens porque unificou a gestão 
hidroportuária do Rio Grande do Sul, possibilitando o plane-
jamento e a tomada de decisões com base na análise do pa-
norama geral do sistema hidroviário do Estado. 

Indústria 4.0/ A segunda edição do Road Show – Liderando 
4.0, realizado em 22 de maio, na Randon, em Caxias do Sul, 
buscou fomentar a importância deste caminho para alcançar 
maior competitividade.

Feira do Varejo/ A FIERGS foi sede da 7a Feira Brasileira do 
Varejo (FBV), e dentro dela o evento RS Moda, que reuniu, até 
30 de maio, o varejo e a indústria do vestuário gaúcho em um 
mesmo lugar. A FVB, incluindo o RS Moda, terminou com mais 
de R$ 9,6 milhões em negócios, resultado 37% superior do que 
o projetado pelos organizadores. O vice-presidente da FIERGS, 
Gilberto Ribeiro,  participou da abertura do evento, em 28 de 
maio, no Teatro do Sesi. 

JUNHO

Reforma da Previdência/ O presidente da Comissão Espe-
cial da Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos, 
disse em 3 de junho, em reunião-almoço na FIERGS, que crê 
na votação do projeto que altera as regras da aposentadoria 
ainda em 2019. Já o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, afirmou que o Brasil se encontra diante de mais um de-
safio: o encaminhamento e aprovação daquela Reforma que 
irá definir o futuro das contas públicas do País. 
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Missão Chile/ A missão empresarial ao Chile liderada pelo pre-
sidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, retornou a Porto Ale-
gre, em 7 de junho, com US$ 4,25 milhões em negócios fechados 
ou alinhados para os próximos 12 meses. Foram duas rodadas e 
89 reuniões previamente agendadas realizadas, envolvendo 15 
empresas gaúchas com empresas e investidores chilenos. 

Indústria de Defesa/ A Viagem de Assuntos Estratégicos para 
a Região Sul da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
(Eceme) 2019 ocorreu, em 11 de junho, com organização da 
FIERGS, por meio do Comitê da Indústria de Defesa e Segu-
rança (Comdefesa). O vice-coordenador do Comdefesa, José 
Luiz Bozzetto, falou para 150 oficiais do Exército, comandados 
pelo General de Brigada Rodrigo Pereira Vergara, na sede das 
FIERGS, sobre o trabalho desenvolvido pelo Comitê. 

Rio Grande e Pelotas/ O presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry, partici-
pou de eventos em 12 de junho, em municípios na Região Sul 
do Estado. Em Rio Grande, foi palestrante na reunião-almoço “Tá 
em Pauta”, na Câmara de Comércio , com o tema “A Economia no 
Centro da Política”, e participou de um encontro com o superin-
tendente do porto da cidade. À tarde, a programação prosseguiu 
em reunião no Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel), e após, 
acompanhado de empresários, visitou a 27ª Fenadoce.

Negócios com chilenos/ A Missão Empresarial e Governamen-
tal do Rio Grande do Sul ao Chile, liderada pelo presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, e que contou com empresários 
gaúchos, o governador Eduardo Leite e secretários de Estado, 
trouxe resultados a quem participou das rodadas de negócios 
com os chilenos. Isso foi possível porque a FIERGS contratou 
uma consultoria especializada em agendamento de rodadas 
de negócios e identificação de potenciais importadores. 

Exportadores/ A 1ª Ação de Exportação Peiex – Programa de Qua-
lificação para Exportação implementado no Rio Grande do Sul pela 
FIERGS, em parceria com a Apex-Brasil, ocorreu em 12 de junho, na 
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul.  Partici-
param 54 empresas gaúchas e foram realizadas 129 reuniões entre 
as participantes do Peiex e as comerciais exportadoras. 

Investimentos coreanos/ O acordo comercial entre Coreia do 
Sul e o Mercosul, iniciado no ano passado,  deve estar conclu-
ído até 2022, prevê o embaixador do  país asiático, Chan Woo 
Kim, que esteve na Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul, em 17 de junho. Recepcionado pelo presidente 
em exercício da FIERGS, Cezar Luiz Müller, Kim ressaltou que 
empresas e investidores coreanos estão atentos para uma pos-
sível abertura de mercado no Brasil em diferentes áreas. 

Comissão da OIT/ A Comissão de Aplicação de Normas da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) não indicou ne-
nhuma incompatibilidade entre o modelo de negociação co-
letiva, trazido pela nova legislação brasileira, e a Convenção 98 
da OIT, que prevê textualmente o “fomento e promoção” dessa 
modalidade de negociação. Para o presidente da FIERGS, Gil-
berto Porcello Petry, representante da presidência da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) na conferência anual da 
entidade internacional, que ocorreu em Genebra, na Suíça, a 
conclusão final, divulgada em 19 de junho, não surpreende. 

Macedônia do Norte/ O embaixador da República da Mace-
dônia do Norte, Ivica Bocevski, participou de encontro com o 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em 24 de junho, 
na sede da entidade. Petry colocou a estrutura da FIERGS à dis-
posição da embaixada, com a ideia de trabalharem em conjunto 
e discutirem as principais possibilidades de acordos com com-
panhias do RS interessadas no mercado daquele país europeu.

Mercosul-UE/ “A confirmação da maior negociação interna-
cional da qual o Brasil já fez parte poderá ser o caminho para 
muitas indústrias ampliarem seus negócios no velho conti-
nente”, disse o presidente em exercício da FIERGS, Gilberto Ri-
beiro, ao analisar o acordo do Mercosul com a União Europeia,  
firmado em 28 de junho, em Bruxelas. A partir da ratificação 
do acordo, que ainda deverá ser validado pelos Congressos de  
todos os países envolvidos, as novas regras de comércio  
entrarão em vigor. 

JULHO 

Sindiquim/ A nova diretoria do Sindicato das Indústrias 
Químicas no Estado do Rio Grande do Sul (Sindiquim) to-
mou posse em 4 de julho para o período de 2019–2022. O 
empresário Newton Mario Battastini assume pela terceira 
gestão consecutiva o comando do sindicato. Ele e a nova 
diretoria foram empossados pelo presidente em exercício 
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul, Gilberto Ribeiro. 

eSocial/ O secretário especial da Previdência e do Trabalho, 
Rogério Marinho, recebeu em 5 de julho, da FIERGS, um do-
cumento com propostas para ajustes nas Normas Regula-
mentadoras (NRs) e simplificação do eSocial. O presidente 
em exercício da FIERGS, Gilberto Ribeiro, entregou o docu-
mento durante reunião de Marinho com industriais gaúchos, 
na sede da entidade. 

Balanço Governo/ O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lo-
renzoni, falou em 5 de julho,  durante o Ciclo Brasil de Ideias, 
realizado pela Revista Voto no British Club, em Porto Alegre, 
sobre os 180 dias do mandato do presidente Jair Bolsonaro e 
as perspectivas sobre a economia e a política. O evento con-

tou com lideranças políticas e empresariais, entre elas o pre-
sidente em exercício da FIERGS, Gilberto Ribeiro.

Mais com Menos/ Representantes de dez sindicatos filiados 
à FIERGS das cidades de Portão, Porto Alegre, Caxias do Sul, 
Santa Maria, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves receberam 
seus diplomas de conclusão da turma piloto do projeto Sin-
dicato Mais com Menos. A capacitação utiliza uma metodo-
logia desenhada especialmente para a nova realidade dos 
sindicatos do país. O encontro ocorreu em 2 de julho. 

Setor de Defesa/ A fim de assegurar o atendimento às ne-
cessidades de equipamento das Forças Armadas, foi criada 
em 2010 a Secretaria de Produtos de Defesa (Seprod). Para 
falar sobre a atuação da Seprod e da estratégia para a base 
industrial do setor no País, o secretário de Produtos de De-
fesa do Ministério da Defesa, Marcos Degaut, participou, em 
9 de julho, da Reunião do Comitê da Indústria de Defesa e 
Segurança (Comdefesa) da FIERGS, coordenada pelo vice-
-presidente da entidade Gilberto Ribeiro. 

Frente Parlamentar da Indústria/ Produzir vem se tornando 
uma tarefa cada vez mais difícil para o setor industrial no Rio 
Grande do Sul. De acordo com dados da Unidade de Estudos 
Econômicos (UEE) da FIERGS, em abril de 2019, a produção 
industrial brasileira estava 11,7% acima do índice registrado 
em abril de 2002, período de início da pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na mesma base 
de comparação, a produção da indústria do Rio Grande do 
Sul era apenas 2,9%, um desempenho 7,9% abaixo do veri-
ficado no País. As informações estiveram em análise durante 
a primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Se-
tor Produtivo da Indústria Gaúcha e Indústria de Máquinas e 
Equipamentos, em 15 de julho, na Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul.
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Segurança Jurídica/ Em vigor desde novembro de 2017, a 
Lei nº 13.467, que modernizou a legislação trabalhista no 
Brasil, foi o caminho para garantir segurança jurídica sem 
perdas de direitos aos trabalhadores. Esse foi o consenso 
revelado pelos participantes do 2º Seminário A Evolução 
da Modernização Trabalhista, realizado pela FIERGS, por 
meio do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab), em  
16 de julho. 

Liberdade Econômica/ O deputado federal Jerônimo  
Goergen, relator da Medida Provisória da Liberdade Eco-
nômica, esteve reunido, em 18 de julho,  com empresários 
gaúchos na sede da FIERGS. Goergen realizou uma apresen-
tação na qual detalhou os principais tópicos da MP, que ain-
da precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado.

Cônsul da Alemanha/ Para tornar mais fortes as relações 
comerciais do Rio Grande do Sul com a Alemanha, é preci-
so aproveitar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia 
para promover o Estado, além de realizar um acompanha-
mento concreto de propostas já existentes de empresas 

alemãs. A sugestão foi dada pelo cônsul geral do país euro-
peu em Porto Alegre, Thomas Schmitt, que participou, em 
16 de julho, da reunião do Conselho de Comércio Exterior  
(Concex) da FIERGS.

Infraestrutura/ O secretário extraordinário de Parcerias do 
Rio Grande do Sul, Bruno Vanuzzi, participou, em 16 de ju-
lho, da reunião do Grupo Temático de Logística do Conse-
lho de Infraestrutura da FIERGS, quando abordou assuntos 
referentes a Parcerias Público-Privadas e à infraestrutura do 
Estado. Destacou o lançamento de concessões de rodovias 
gaúchas, como a RSC-287 e a ERS 324, da Rodoviária de Por-
to Alegre e do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. 

Relatório Sayad/ Lançado pela FIERGS em 1989, o Relató-
rio Sayad, elaborado pela consultoria do economista João 
Sayad, ex-ministro do Planejamento no governo José Sar-
ney, serviu à época como um estudo valioso aos gestores 
públicos, defendendo iniciativas para a modernização do 
Estado. Construído sobre dois eixos, o da eficácia da admi-
nistração e o da avaliação do setor público, o documento 
faz diagnósticos dos gargalos da administração e sugere 
ações para o crescimento da economia e o melhor atendi-
mento das necessidades da população. “Há 30 anos, a FIER-
GS já alertava que a situação do Rio Grande do Sul poderia 
se tornar insustentável como está hoje, e o relatório aponta-
va caminhos para o equilíbrio das contas públicas”, salienta 
o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

Sinpasul/ A diretoria do Sindicato das Indústrias de Celulo-
se, Papel, Papelão, Embalagens e Artefatos de Papel, Pape-
lão e Cortiça do Rio Grande do Sul (Sinpasul) tomou posse 
para a gestão 2019-2022, em 23 de julho, em Porto Alegre. 
O industrial Walter Rudi Christmann comandará a entida-
de para uma nova gestão consecutiva à frente da entida-
de. Presente na cerimônia, o presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, lembrou que apesar de o crescimento da 
economia ter ficado para 2020, há conquistas a comemorar. 

Brasil-Japão/ Durante a 22ª Plenária do Conselho Empresa-
rial Brasil-Japão, realizada na Fiesp, em 29 de julho, o presi-
dente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson 
Braga de Andrade, afirmou que a adesão do País à Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE)  impulsionará a adoção de políticas que promovam 
a abertura comercial, trazendo mais segurança para inves-
timentos estrangeiros no Brasil. O presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, participou da abertura do evento, 
apoiando a ideia de expandir os mercados internacionais. 
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Novas NRS/ A revisão das normas regulamentadoras NR1, NR2 
e NR12, que tratam das medidas a serem cumpridas por empre-
gado e empregador, anunciada em 30 de julho pelo Governo 
Federal, foi bem recebida pelos industriais gaúchos. A NR12 que 
trata da regulamentação de máquinas e equipamentos, abran-
gendo desde padarias até fornos siderúrgicos era a mais espera-
da. O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, esteve pre-
sente na solenidade do anúncio, no Palácio do Planalto.

AGOSTO

Sindividros-RS/ A diretoria para a gestão 2019-2022 do Sin-
dicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de 
Louça e Porcelana no Estado do Rio Grande do Sul (Sindividros-
-RS) foi empossada pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, em cerimônia realizada em 1º de agosto,  durante a Cons-
trusul, no Centro de Eventos FIERGS. O industrial Rafael Ribeiro 
comandará o sindicato por uma nova gestão consecutiva. 

Sinmetal/ O industrial Gilberto Porcello Petry assumiu para 
mais um mandato à frente do Sindicato das Indústrias Meta-
lúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Rio 
Grande do Sul (Sinmetal) para o triênio 2019/2022. A cerimô-
nia de posse de Petry, que também é presidente da FIERGS, 
ocorreu em 2 de agosto. 

Fraport/ A diretora-presidente da Fraport Brasil, Andreea Pal, 
apresentou na FIERGS, em 6 de agosto, os planos do grupo 
alemão para o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, bem 
como o atual estágio das suas obras de ampliação. Em café da 
manhã com empresários, ela alertou que para o cronograma 
ser cumprido será necessário retirar e reassentar até o final 
de 2019 mais de mil famílias da Vila Nazaré na área atingida 
pela obra. Caso isso não ocorra, ela não assegura a ampliação 

da pista de 2,3 mil para 3,2 mil metros até dezembro de 2021, 
conforme previsto no projeto. 

Mourão na FIERGS/ O vice-presidente da República, Hamilton 
Mourão, fez um relato das ações e objetivos do Governo Fede-
ral durante Reunião de Diretorias da Federação e do Centro das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS),  
em 6 de agosto, na sede da entidade. Sobre a crise fiscal, des-
tacou que compete ao Governo Bolsonaro buscar a forma de 
equilibrar as contas do Estado. “As últimas negociações para 
o passo inicial do equilíbrio das contas públicas estão na  
Reforma da Previdência, que pode não ser ótima, mas é a possí-
vel. Aí se abre o caminho para o clima de confiança”, enfatizou. 

 Onyx Lorenzoni/ O ministro-chefe da Casa Civil da Presidên-
cia da República, Onyx Lorenzoni, disse na FIERGS que a apro-
vação da Reforma Tributária servirá para diminuir o número de 
impostos no País, o tamanho do impacto deles sobre o PIB e 
também para reduzir nominalmente cada um dos tributos. “O 
presidente Bolsonaro quer ser o primeiro da história brasileira 
a diminuir o custo do governo sobre a sociedade”, disse. O en-
contro com industriais ocorreu em 9 de agosto.
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BR-448/ O lançamento da Frente Parlamentar pela Extensão 
da BR-448, em mais de 18 quilômetros ligando Porto Alegre 
ao Vale do Caí, ocorreu em 10 de agosto, em Portão, na RS-
240, com a presença de lideranças empresariais e políticas. O 
vice-presidente Cezar Müller representou a FIERGS. O Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de Tranportes (Dnit) assinou, 
no final de junho, a ordem de reinício da Elaboração de Estudo 
de Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental (EVTEA) para o 
prolongamento da rodovia.

Substituição Tributária/ O workshop “O impacto das altera-
ções no Regime de Substituição Tributária para as Indústrias” 
foi realizado na FIERGS, em 13 de agosto, reunindo represen-
tantes e dirigentes de sindicatos industriais gaúchos. O advo-
gado, consultor tributário e ex-secretário da Fazenda do RS 
Luiz Antônio Bins foi o palestrante do evento, organizado pe-
los Conselhos de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec) 
e de Articulação Sindical e Empresarial (Conase) da FIERGS.

Medida Provisória/ A aprovação da Medida Provisória nº 
881/2019, conhecida como a MP da Liberdade Econômica, na 
madrugada de 14 de agosto, pela Câmara dos Deputados, é im-
portante, segundo o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Pe-
try, porque estabelece regras gerais para garantir a livre iniciativa 
de negócios no País de forma desburocratizada. “Talvez a medida 
seja o coroamento desse primeiro choque de modernidade que o 
Brasil precisa concluir. Todos os fatos indicam que estamos abrin-
do um novo capítulo na história da economia brasileira”, diz Petry.

Escritório APEX/ A Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil) terá o seu escritório regio-
nal para a Região Sul instalado na sede da FIERGS. O acerto 
ocorreu após encontro na FIERGS entre o presidente da en-
tidade, Gilberto Porcello Petry, e o presidente da Apex-Brasil, 
Sergio Segovia, em 15 de agosto. A abertura da representação 
da Agência em Porto Alegre está prevista para setembro.

Cresce RS/ O presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, 
participou, no Palácio Piratini, da assinatura do termo de coo-
peração do Programa Cresce RS, em 19 de agosto. Iniciativa da 
Assembleia Legislativa, o Cresce RS monitora e propõe ações 
para destravar os investimentos no Rio Grande do Sul, e está 
dividido em três eixos-Infraestrutura e Logística, Desburocrati-
zação e Fomento dos Bancos Públicos.

Orçamento Realista/ A diretoria da FIERGS, reunida em 20 de 
agosto, se posicionou favoravelmente ao projeto de lei de Dire-
trizes Orçamentárias enviado pelo Executivo à Assembleia e que 
mantém para 2020 os mesmos valores dos repasses aos Poderes 
Constituídos praticados em 2019. A posição foi transmitida pelo 
presidente em exercício da entidade, Ricardo Sessegolo.
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Alimentos e Bebidas/ Até o ano de 2050, a demanda por ali-
mentos no mundo obrigará a se produzir 60% a mais do que 
atualmente. E o Brasil será um importante protagonista neste 
processo. O alerta foi feito durante o Seminário Exportagro de 
Apresentação de Oportunidades para o Agronegócio, realiza-
do, em 23 de agosto, pela Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) na FIERGS, parcei-
ra do evento por meio do Centro Internacional de Negócios 
(CIN-RS). Segundo o representante de Inteligência Comercial 
da Apex-Brasil, Igor Isquierdo, o Brasil é hoje apenas o 11º pro-
vedor global de alimentos e bebidas, há espaço para crescer e 
esforços devem ser concentrados nesse sentido.

Relator da LDO/ Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) do Estado, o deputado Mateus Wesp esteve na FIERGS, 
em 27 de agosto. Recebido pelo presidente em exercício Ricar-
do Sessegolo, Wesp agradeceu o apoio da entidade, favorável 
ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado pelo Exe-
cutivo à Assembleia Legislativa, que mantém para 2020 os mes-
mos valores dos repasses aos Poderes Constituídos praticados 
em 2019. O deputado solicitou ainda apoio da FIERGS ao Plano 
Plurianual (PPA) 2020-2023, do qual ele também é o relator.

SETEMBRO

Parceria na Construção civil/ O embaixador de Cuba no Bra-
sil, Pedro Monzón, participou de uma reunião na FIERGS, em 
2 de setembro. Segundo o diplomata, que foi recebido pelo 
vice-presidente do CIERGS Marcos Oderich, o país busca for-
talecer as relações comerciais com importantes parceiros in-
ternacionais, como o Brasil. Entre as prioridades cubanas para 
negócios estão a importação de alimentos e o desenvolvi-
mento de projetos de construção civil para empreendimentos 

voltados ao turismo, além de oportunidades para máquinas e 
equipamentos industriais e agrícolas. 

Gás natural/ O mercado de gás natural pautou, na FIERGS, a 
reunião do Grupo Temático de Energia do Conselho de Infra-
estrutura (Coinfra) da entidade, conduzida pelo coordenador 
Edilson Deitos. O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Sul, Artur Lemos Júnior, comparou em sua 
apresentação Panorama Energético do RS a tarifa média final 
de gás natural para a indústria entre diferentes países, como 
Brasil, Reino Unido, México, Argentina e Estados Unidos. O Bra-
sil apresenta o valor mais alto, cerca de US$ 11 por MMBTu, 
enquanto na Argentina é de US$ 4,5 e nos EUA, US$ 4,1. A reu-
nião ocorreu em 3 de setembro.

Segurança Pública/ Oportunidades e desafios surgidos a partir 
da Política Nacional implantada pelo governo federal para o setor 
de Segurança foi o tema abordado pelo secretário nacional de Se-
gurança Pública, general Guilherme Theophilo, na 8ª Reunião do 
Comdefesa da FIERGS, em 10 de setembro. O general Theophilo 
afirmou em sua apresentação Segurança Pública e Setor Industrial:  
Interdependência Construtiva e Inovadora que a intenção do 
governo, a partir do lançamento do Programa Pró-Segurança, 
desenvolvido pela secretaria por ele comandada (Senasp), é a de 
priorizar a indústria brasileira em dez projetos estratégicos do Mi-
nistério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Mapas de Oportunidades/ Empresas voltadas ao comércio 
exterior encontram no portal da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (https://www.fiergs.org.br/servi-
cos/mapas-de-oportunidades), mais duas ferramentas inte-
rativas para facilitar o acesso a informações e a mercados in-
ternacionais. Tratam-se do Mapa de Oportunidades Mundial e 
do Mapa de Oportunidades da União Europeia, desenvolvidos 
pela equipe de Inteligência Comercial do Centro Internacional 
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de Negócios (CIN-RS) da FIERGS, e que apresentam metodolo-
gia de identificação de mercados prioritários para exportação 
em mais de 130 países.

Worldskills 2019/ As diretorias da Federação e do Centro das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul homenagearam, 
na reunião de 10 de setembro, os sete competidores do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) que par-
ticiparam em Kazan, na Rússia, na 45ª edição da WorldSkills,  
realizada de 22 a 27 de agosto. Ao enfatizar a organização e 
a grandiosidade do evento internacional, o presidente da  
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, que acompanhou a competi-
ção na Rússia, parabenizou o trabalho realizado pelo Senai e o 
empenho dos alunos. 

Lei da Aprendizagem/ A desembargadora Maria Madalena Te-
lesca e a juíza Maria Silvana Rotta Tedesco participaram da reu-
nião do Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da FIERGS, 
em 10 de setembro. Elas abordaram a Lei da Aprendizagem, re-
forçando a importância do engajamento de empresários de to-

dos os setores para o aumento na contratação de aprendizes. “O 
Tribunal Superior do Trabalho e os TRTs brasileiros desenvolvem 
um programa institucional para difundir informações sobre o 
que é o trabalho infantil e ideias de como enfrentá-lo. Vemos 
o estímulo à aprendizagem como um caminho para minimizar 
esse problema”, explicou a juíza Maria Silvana.

Seminário Telecomunicações/ Infraestrutura, soluções e ten-
dências em telecomunicações voltadas para a Indústria 4.0, e o 
que as empresas gaúchas do setor colocam à disposição para 
viabilizar toda essa operação estiveram em debate no 13º Se-
minário de Telecomunicações, realizado pela FIERGS, por meio 
do Conselho de Infraestrutura (Coinfra). O seminário ocorreu 
em 12 de setembro.

37º EEBA/ O sucesso do 37° Encontro Econômico Brasil-Ale-
manha, de 15 a 17 de setembro em Natal-RN, foi enaltecido 
pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Braga, na reunião da diretoria da entidade. O presi-
dente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
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do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, participou do EEBA 
2019, que reuniu mais de 1.380 participantes, superando  
a estimativa inicial da organização, que era a de 600 pessoas 
entre empresários e autoridades dos dois países.
 
Tunísia/ A Tunísia é o 37º destino das exportações do Rio Grande 
do Sul, adquirindo da indústria gaúcha especialmente tabaco e 
peles e couros. Para tentar ampliar a relação comercial com o Es-
tado, o embaixador do país africano no Brasil, Mohamed Hedi Sol-
tani, esteve em 18 de setembro em reunião na FIERGS. Recebido 
pelo diretor da entidade André Meyer, o embaixador Soltani, em 
sua primeira visita a Porto Alegre, falou do interesse em realizar 
parcerias, aumentar as vendas externas e atrair investimentos. 

Indonésia/ A FIERGS e a Embaixada da Indonésia no Brasil vão 
trabalhar em conjunto para uma maior aproximação comer-
cial entre o país asiático e a indústria gaúcha. Foi o que ficou 
acertado após a reunião realizada, em 19 de setembro, entre o 
ministro conselheiro de Economia da Embaixada, Sudarsono 
Soedirlan; e o vice-presidente da FIERGS Cezar Müller. A ideia 
inicial é a de identificar os setores de maior interesse entre 
gaúchos e asiáticos para oportunidades de negócios. 

Escritório APEX/ Empresas do Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina e Paraná voltadas ao comércio exterior terão facilitado o 
acesso a serviços de promoção de exportações e internaciona-
lização. Foi inaugurado, em 24 de setembro, na sede da FIERGS, 
pelos presidentes da Apex-Brasil, Sergio Segovia; da FIERGS; Gil-
berto Porcello Petry; pelo coordenador do Conselho de Comér-
cio Exterior (Concex) da FIERGS, Cezar Müller; e pelo secretário 
de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) do Estado, 
Ruy Irigaray, o escritório para a Região Sul da Apex-Brasil.

Acordos Internacionais/ O presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Bolsonaro, confirmou que o governo federal vai alterar o decreto 

9191/2017 com o objetivo de reduzir a burocracia na tramitação 
de acordos internacionais, depois de assinados pelo Executivo. O 
anúncio foi feito a industriais brasileiros, entre eles o presidente 
da FIERGS e vice-presidetne da CNI, Gilberto Porcello Petry, que 
ao lado do vice-presidente da CNI Glauco José Côrte conversou 
com o deputado durante o 37º Encontro Econômico Brasil-Ale-
manha (EEBA), em Natal, que terminou em 17 de setembro.

Convênios/ A FIERGS e o Sindicato das Indústrias de Calçados 
de Novo Hamburgo – SIC-NH assinaram convênios relaciona-
dos ao Edital de Apoio a Projetos Sindicais, uma iniciativa da 
CNI. O objetivo é viabilizar a execução, por parte de sindicatos 
empresariais, de projetos que contribuam diretamente para 
sua sustentabilidade financeira e gerem valor para as indús-
trias representadas. O projeto do SIC-NH se chama “Sapatos do 
Sul”, e consiste na criação de uma plataforma digital que apro-
ximará, via site, lojistas e industriais do calçado. Os presidentes 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, e do SIC-NH, Paulo Ricardo 
da Silva, realizaram a assinatura em 24 de setembro.

Indústria Plástica/ Economia circular e sustentabilidade são 
compromissos da indústria brasileira do plástico. Esse foi um 
dos enfoques dos representantes do setor que participaram 
da 10ª edição do Fórum Brasileiro de Reciclagem Energética 
de Resíduos Sólidos com Ênfase em Plásticos – Energiplast, em 
25 de setembro, na FIERGS. “O segmento de reciclagem ofere-
ce uma imensa gama de opções para o empreendedorismo”, 
observa o presidente do Sindicato das Indústrias de Material 
Plástico no Estado do RS, realizador do evento, Gerson Haas.
 

OUTUBRO

28ª Mercopar/ A inovação foi o destaque na fala das autori-
dades que participaram da cerimônia de abertura da 28ª Mer-
copar – Feira de Inovação Industrial. Realizada pelo Sebrae-RS 
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e Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), em seu primeiro dia, em 1º de outubro, a feira con-
tou com a presença do presidente da FIERGS e do Conselho 
Deliberativo Estadual do Sebrae-RS, Gilberto Porcello Petry. 
“Sou testemunha dos resultados dessa iniciativa que começou 
há 28 anos, ainda quando o mundo era analógico. Essa edição 
marca um novo ciclo da Mercopar, agora já no mundo digi-
tal que vivemos neste século 21”, ressaltou Petry. Mais de 16 
mil pessoas circularam pela Mercopar, contribuindo para um 
crescimento de 21% na geração de recursos nas negociações 
realizadas pelos expositores.

Jornada 4.0/ A 28ª Mercopar foi o palco da apresentação da 
Rede RS Indústria 4.0, em 2 de outubro, durante o Seminá-
rio Jornada 4.0 Impactos e Oportunidades, promovido pela  
FIERGS, por meio do Conselho de Inovação e Tecnologia (Ci-
tec), e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). A Rede  tem como ob-
jetivo reunir informação e conhecimento para difundir a cultu-
ra 4.0. Integram a iniciativa além de FIERGS, Senai, IEL e Sebrae, 
Abimaq, Abinee, Abicalçados, UFRGS, PUCRS, Unisinos e Ulbra, 
com apoio do governo do Estado. 

Prêmio ABRH-RS/ Sesi-RS, Banco de Vestuário e Banco de Ali-
mentos, integrantes da FIERGS, são vencedores de prêmios da 
Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul 
(ABRH-RS). A cerimônia de entrega ocorreu em 2 de outubro, no 
Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. O Centro de Inovação 
Sesi em Fatores Psicossociais (CISFPS) foi uma das instituições que 
receberam o Top Cidadania 2019, na categoria Organização.

Sicepot-RS/ Com o objetivo de fortalecer as empresas do se-
tor e trabalhar para abrir novos mercados, a diretoria do Sindi-
cato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e 
Obras de Terraplenagem em Geral no Estado do Rio Grande do 
Sul (Sicepot-RS) tomou posse, em 7 de outubro, para a gestão 

2019-2021. Em cerimônia no Hotel Plaza São Rafael, com a pre-
sença do presidente em exercício da FIERGS Gilberto Ribeiro, 
Ricardo Lins Portella Nunes foi reconduzido a novo mandato.

Feira Anuga/ A edição de cem anos da Feira Anuga, a maior do 
mundo no setor de alimentos e bebidas, terminou em 9 de ou-
tubro, em Colônia, na Alemanha, com um saldo de cerca de 170 
mil visitantes, um aumento de 3% na comparação com 2017, e 
7.590 expositores (foram 7.405 na edição anterior) de 106 paí-
ses. A comitiva brasileira articulada pela FIERGS e liderada pelo 
presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, teve 74 partici-
pantes, 21 deles gaúchos. Petry participou de atividades ao lado 
da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina; do presidente da Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Sergio Segovia; e do 
embaixador do Brasil naquele país, Roberto Jaguaribe. 

Resolução de Conflitos/ As conciliações e as soluções extraju-
diciais de resolução de conflitos ganham cada vez mais espaço 
na Justiça do Trabalho e o Tribunal Regional da 4ª Região (TRT4), 
cuja sede fica em Porto Alegre, é um dos que mais promove 
acordos no País, segundo o desembargador do TRT4, Ricardo 
Martins Costa. Ele foi palestrante, em 15 de outubro, juntamen-
te com o mestre em Direito do Trabalho Benôni Rossi, em even-
to na FIERGS que debateu o tema com profissionais das áreas de 
Recursos Humanos, gestores, advogados e empresários.

Carta de Esteio/ A Carta de Esteio, um documento com pro-
postas para ajudar o País a se desenvolver e a gerar empre-
gos, foi entregue, em 16 de outubro, em Brasília, por uma co-
mitiva de lideranças gaúchas ao presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre; e ao ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorezoni. 
A elaboração do documento teve a colaboração do governo 
do Estado do RS, Assembleia Legislativa, FIERGS, Farsul, Fe-
comércio, Federasul, Frente Parlamentar da Agropecuária e  
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entidades por mais uma gestão (2020/2023). A entrega dos 
documentos foi feita pelo vice-presidente da FIERGS e coor-
denador do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial 
(Conase), Gilberto Ribeiro, no dia 22 de outubro.

Geração de Empregos/ O secretário especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, dis-
se em 22 de outubro, durante reunião em Porto Alegre, que o 
Governo Federal lançará, no mês de novembro, medidas para 
a geração de novos empregos no País. O presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, entregou ao secretário uma série de 
sugestões elaboradas pela entidade visando ao aperfeiçoa-
mentos na Lei de Modernização Trabalhista vigente.

Boas Práticas Sindicais/ A Federação das Indústrias do Esta-
do do Rio Grande do Sul, por meio do Conselho de Articulação 
Sindical e Empresarial (Conase), recebeu da CNI, em Brasília, 
a 1ª Colocação no Ciclo 2019 de Reconhecimento de Boas 
Práticas Sindicais – categoria Gestão Sindical, pelo programa 

Confederação Nacional dos Municípios, entre outras institui-
ções. O diretor da FIERGS, Thômaz Nunnenkamp, representou a  
entidade no encontro. 

Vale do Rio Pardo/ Lideranças de entidades empresariais do 
Vale do Rio Pardo trataram sobre assuntos relativos à produ-
tividade da região em reunião com o presidente da FIERGS,  
Gilberto Porcello Petry. Realizado há mais de 20 anos, o tra-
dicional encontro em Santa Cruz do Sul ocorreu em 17 de 
outubro, na sede da Associação das Entidades Empresariais 
(Assemp), e contou com a participação de representantes de 
entidades de oito cidades da região.

Mérito Farroupilha/ O vice-presidente da República, gene-
ral Hamilton Mourão, recebeu em 18 de outubro, a Medalha 
do Mérito Farroupilha, em cerimônia na Assembleia Legislati-
va que contou com a participação do presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry. A Medalha do Mérito Farroupilha é a 
maior distinção do parlamento gaúcho, concedida a persona-
lidades de destaque da política estadual ou nacional. 

Meio Ambiente/ A Assembleia Legislativa prevê votar, no início 
de novembro, o Projeto de Lei 431/2019, que institui o Código 
Estadual de Meio Ambiente. A Federação das Indústrias do Esta-
do do Rio Grande do Sul (FIERGS) apoia a iniciativa do governo, 
que torna adequada a legislação estadual às normas federais. 

Reeleição/ A nove meses do final do seu mandato como pre-
sidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS), o presidente Gilberto 
Porcello Petry foi surpreendido na reunião extraordinária do 
Conselho de Representantes da FIERGS com o anúncio do re-
cebimento de 99 pedidos para que continue no comando das 
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“Sindicato Mais com Menos”. O programa oferece consultoria 
individual de gestão, buscando o fortalecimento dos Sindica-
tos. Em sua segunda turma, beneficiou até agora 22 sindicatos 
filiados à entidade. 

Sinduscon-RS/ Reeleito para um mandato de mais dois anos 
(2019-2021), o presidente do Sindicato das Indústrias da Cons-
trução Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), 
Aquiles Dal Molin Júnior, assume com a expectativa de que 
2020 será o ano da recuperação da plena capacidade produtiva 
das empresas do segmento. “O nosso setor puxa a economia na 
geração de empregos e de impostos, vamos contribuir bastante 
para que isso aconteça”, disse ele, durante a posse que ocorreu, 
em 28 de outubro, na Associação Leopoldina Juvenil. Integrante 
da nova diretoria do Sinduscon-RS, o vice-presidente da FIERGS, 
Ricardo Sessegolo, representou a FIERGS na cerimônia. 

Pesquisador Gaúcho/ Destaques da pesquisa no Estado fo-
ram agraciados, em 31 de outubro, na nona edição do Prêmio 
Pesquisador Gaúcho, da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria 
de Inovação Ciência e Tecnologia. A cerimônia ocorreu no Sa-
lão de Convenções da FIERGS, que apoiou o evento por meio 
do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). O vice-presidente regio-
nal do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(CIERGS), Walter Lídio Nunes, entregou o prêmio Pesquisador 
na Indústria a Paulo Roberto Walter Ferreira (Bio Supply); e o 
superintendente geral do Sistema FIERGS/CIERGS, Carlos Zua-
nazzi, o Jovem Pesquisador a Samanta da Silva Gündel (UFN). 

NOVEMBRO

Plano Mais Brasil/ O Plano Mais Brasil apresentado pelo mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, em 5 de novembro, traz em 

Propostas de Emendas à Constituição (PECs) reformas que vi-
sam reestruturar o funcionamento da máquina pública e trans-
formar o Estado brasileiro, avalia a FIERGS. “Medidas como 
essas são de extrema importância, apenas as grandes refor-
mas, como a da Previdência e Tributária, não serão suficientes  
para colocar o Brasil nos trilhos do crescimento de longo pra-
zo”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, res-
saltando, porém, a necessidade ainda de dezenas de microrre-
formas que aprimorem o funcionamento da economia.

Embaixador da UE/ As relações entre União Europeia (UE) e 
Brasil “vão por muito bom caminho” e o acordo acertado em 
junho com o Mercosul ampliará as oportunidades para as em-
presas brasileiras. A avaliação é do embaixador da EU no Brasil, 
Ignácio Ybañez, que se reuniu com o presidente da FIERGS, Gil-
berto Porcello Petry, em 5 de novembro, na sede da entidade.

Expansão Internacional/ O workshop Construção do Plano de 
Expansão Internacional, na FIERGS, foi apresentado por Marcos 
de Souza Vale, da coordenação de Internacionalização da Ge-
rência de Investimentos da Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O eventoem 5 de no-
vembro, integra o Programa de Internacionalização da Agência 
Brasileira, que oferece soluções que apoiam centenas de empre-
sas no desafio de abrir uma nova operação no exterior.

NR12/ As alterações da Norma Regulamentadora número 12 
(NR 12) foram apresentadas durante evento realizado pela 
FIERGS, por meio do Conselho de Relações do Trabalho (Con-
trab), a 60 profissionais das áreas de Segurança do Trabalho, 
Manutenção Mecânica e Elétrica de Máquinas, além de enge-
nheiros, técnicos, gestores e empresários. Foram tratadas de 
forma prática e objetiva as alterações da nova NR 12, demons-
trando as etapas a serem seguidas para as adequações das 
máquinas industriais nos moldes da legislação. A palestra, em 
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6 de novembro, foi do engenheiro de Segurança no Trabalho e 
especialista em NR 12, Giovane Motta de Castro.

Acim de Marau/ O presidente da FIERGS e do Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e  
Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul (Sinmetal), Gilberto 
Porcello Petry, foi palestrante da reunião-almoço da Associa-
ção Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Marau 
(Acim), em 7 de novembro. A empresários da região e convi-
dados, ele falou sobre “Avanços e Perspectivas na Conjuntura 
Econômica Atual”, analisando o momento brasileiro e gaúcho.  

Cebrics/ Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul devem for-
talecer a cooperação para promover a integração comercial e 
o desenvolvimento econômico e social. Esse foi o consenso da 
reunião do Conselho Empresarial do BRICS (Cebrics), realizada 
em 13 de novembro, em Brasília, organizada pela CNI. À noite, 
no Palácio Itamaraty, o governo brasileiro ofereceu um jantar 
reservado a governantes dos cinco países do BRICS, líderes polí-
ticos e empresários. Presente no evento, o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry, que esteve na Rússia no final de agosto, 
durante o WorldSkills Kazan 2019, aproveitou o encontro com o 
presidente Vladimir Putin para ressaltar as impressões positivas 
com o nível da organização e ordem mostradas na olimpíada 
mundial de competições técnicas, com participação do Senai.

Programa Verde Amarelo/ As medidas lançadas pelo Gover-
no Federal no Programa Verde Amarelo, em 11 de novembro, 
diferentemente de iniciativas em anos anteriores, foram dese-
nhadas de maneira a não privilegiar setores produtivos, mas 
sim a parcela jovem da população que enfrenta mais dificulda-
de para ingressar no mercado formal de trabalho. A avaliação 
é do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry. “É muito difícil saber se 
haverá geração de empregos, porém essa medida ajuda a re-

duzir os custos de contratação, apesar de todas as restrições 
para o enquadramento do contratado”, afirma.

Brasil e Chile/ O embaixador do Chile no Brasil, Fernando Sch-
midt Ariztía, destacou durante o 1º Fórum Internacional de 
Comércio e Investimentos Brasil-Chile, realizado pela FIERGS, a 
necessidade de uma maior diversificação no comércio entre os 
dois países, pois está muito concentrado em poucos produtos, 
como minérios, cobre e derivados do petróleo. O evento foi 
realizado em 13 de novembro.

Prêmio Press/ Foram concedidos, em 11 de novembro, no 
Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, os troféus do 
Prêmio Press 2019 aos melhores radialistas e jornalistas do 
ano, em 17 categorias. Além dos troféus por categoria, foi en-
tregue durante a festa o Troféu Sistema FIERGS – Homenagem 
Especial ao professor Carlos Alberto Carvalho, que tem uma 
vida de 64 anos dedicados ao jornalismo, 40 dos quais nas fa-
culdades de comunicação da UFRGS, PUC-RS, UCS e Feevale. 
Coube ao vice-presidente regional do CIERGS, Arildo Bennech 
Oliveira, entregar o troféu a Carvalho.

Seminário SST/ Para propiciar atualização sobre o tema, a fim 
de aperfeiçoar e melhorar as condições dos ambientes de traba-
lho e contribuir para o desenvolvimento da rotina da prevenção 
de acidentes e doenças ocupacionais, a Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande do Sul realizou o 2º Seminário de 
Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Foi em 19 de novembro.
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DEZEMBRO

Sindicatos Industriais/ Com a presença de 62 representan-
tes de sindicatos filiados à FIERGS, foi realizado o Encontro 
Sindical 2019, no Espaço Compet da entidade, que tratou de 
assuntos de interesses comuns a diferentes setores. O Con-
selho de Articulação Sindical e Empresarial (Conase) relatou 
as iniciativas, serviços e os atendimentos realizados ao longo 
do ano, além das ações do Programa de Desenvolvimento 
Associativo (PDA). O evento foi realizado em 2 de dezembro.

Balanço e Perspectivas/ O Estado terá um crescimento de PIB 
de 2,6% em 2019, superior ao do País (aumentará 1,1%), mas 
que será reduzido para 1,8% no próximo ano, prevê a Federa-
ção das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
que apresentou, em 3 de dezembro, o seu Balanço 2019 e 
Perspectivas 2020. “O ano de 2019 foi de o Brasil começar a ar-
rumar a casa, esperava--se mais rapidamente, mas não foi por-
que em uma democracia sempre se depende do parlamento, 
que anda mais devagar do que a economia”, disse o presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, ressaltando que em 2020 o 
Produto Interno Bruto Brasileiro deverá chegar a 2%, de acor-
do com a estimativa da entidade.

Embaixadores UE/ A missão anual dos embaixadores dos Esta-
dos Membros da União Europeia no Brasil começou seu roteiro 
pelo Estado, em 5 de dezembro, em um encontro com indus-
triais gaúchos na sede da FIERGS. Embaixadores e representan-
tes da Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Croácia, Dinamarca, 
Eslovênia, Espanha, Finlândia, Grécia, Irlanda, Luxemburgo, 
Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e 
Suécia participaram do encontro, liderados pelo embaixador da 
União Europeia no Brasil, Ignacio Ybañez Rubio.

Sindigraf-RS/ O novo presidente do Sindicato das Indústrias 
Gráficas no Rio Grande do Sul (Sindigraf-RS), Roque Noschang, 
planeja nos próximos três anos apoiar os empresários do setor 
em busca de uma gestão profissionalizada, conhecimento e 
atualização. “Vamos nos aproximar mais de entidades que po-
dem nos ajudar, pois a tecnologia na indústria gráfica muda ra-
pidamente”, disse ele na cerimônia de posse da diretoria, que 
foi dada pelo presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, em 
21 de novembro, no Leopoldina Juvenil.

PEIEX/ Os resultados do núcleo da Região Metropolitana do Pro-
grama de Qualificação para Exportação (Peiex), da Apex Brasil, em 
parceria com a FIERGS, foram apresentados em 21 de novembro. 
Um total de 240 empresas, principalmente dos setores de Confec-
ções, Máquinas e Equipamentos, TI, Alimentos e Bebidas e Quími-
cos receberam atendimento no programa, o mesmo número da 
Região da Serra. Nos dois núcleos, os resultados foram que 19,5% 
das empresas participantes começaram a exportar, 33% ampliaram 
as vendas externas e 47,5% pretendem exportar em até dois anos.
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Secretário da Previdência/ O secretário especial adjunto de Previ-
dência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, se 
reuniu, em 6 de dezembro, com conselheiros do Conselho de Rela-
ções do Trabalho (Contrab) da FIERGS. A reunião tratou da Medida 
Provisória n° 905/2019, que institui o Contrato de Trabalho Verde 
e Amarelo. O coordenador do Contrab, Thômaz Nunnenkamp, en-
tregou para Leal as proposições do Conselho.

Mercado Americano/ Melhores Práticas para o Sucesso no Varejo 
Americano foi o tema do seminário realizado pela FIERGS, por meio 
do CIN-RS, e a Apex Brasil. Em 4 de dezembro, representantes de 
empresas gaúchas interessadas em realizar negócios com os Es-
tados Unidos receberam informações sobre os caminhos a serem 
tomados antes de começarem a vender para o país com o maior 
mercado consumidor do mundo.
 
Petry e Bolsonaro/ O presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry, partici-
pou de solenidade com o presidente Jair Bolsonaro, realizada na 
CNI, em Brasília, em 11 de dezembro. Escolhido pela CNI, coube 
a Petry representar as três Federações Industriais da Região Sul 
(mais a do Paraná, FIEP; e a de Santa Catarina, FIESC) em ma-
nifestação direcionada ao Presidente da República. Petry des-
tacou a Bolsonaro os resultados obtidos pelo Governo Federal 
no primeiro ano da atual gestão, citando os pontos que as Fe-
derações do Sul consideram como positivos, como a Reforma 
da Previdência, a modernização trabalhista e a Lei da Liberdade 
Econômica. O presidente da FIERGS lembrou, ainda, a iniciati-
va da Medida Provisória 905, do Contrato de Trabalho Verde e 
Amarelo, e reforçou a expectativa de que os parlamentares se-
jam sensíveis e a aprovem.

Modernização Administrativa/ A Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul entregou, em 9 de dezembro, a cada 
um dos deputados estaduais, um documento assinado pelo presi-
dente Gilberto Porcello Petry manifestando “apoio às medidas en-
caminhadas à Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo visando 

à modernização do setor público”. O texto explica as razões que 
tornam esta modernização necessária.

Aclame/ Após a manifestação da FIERGS favorável às medidas de 
modernização do setor público encaminhadas pelo governo do Es-
tado à Assembleia Legislativa, a Associação da Classe Média do Rio 
Grande do Sul (Aclame) levou ao conhecimento do presidente Gil-
berto Porcello Petry também o seu apoio ao projeto. O presidente 
da Aclame, Fernando Bertuol, pediu aos deputados, em carta, para 
votarem a favor do pacote de medidas que, segundo a entidade, irá 
modernizar o quadro de pessoal da Administração Direta.

Investimentos no RS/ Dirigentes da empresa Energias De Por-
tugal (EDP) estiveram, em 12 de dezembro, com o presidente da 
FIERGS, Gilberto Porcello Petry, apresentando seus planos de am-
pliação de negócios e novos investimentos no Rio Grande do Sul. 
A EDP já dispõe de um parque eólico no litoral, entre Tramandaí 
e Cidreira, e pretende realizar novos empreendimentos na área de 
energias renováveis, incluindo geração, transmissão e distribuição.

Secretário/ O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Esta-
do, Luís da Cunha Lamb, apresentou programas e projetos de sua 
Pasta durante a reunião do Conselho de Inovação e Tecnologia (Ci-
tec) da FIERGS. Um dos programas é o Inova RS, cujo objetivo é o de 
incluir o Estado no mapa global da inovação a partir da construção 
de parcerias estratégicas entre a sociedade civil organizada, setores 
empresarial, acadêmico e governamental das regiões Metropolitana 
e Litoral Norte; Sul; Fronteira Oeste e Campanha; Central; Noroeste e 
Missões; Produção e Norte; Serra e Hortênsias; Região dos Vales.

Projetos no RS/ O secretário de Desenvolvimento Econômico e Tu-
rismo do Estado, Ruy Irigaray, esteve em 17 de dezembro na FIER-
GS. Recebido pelo presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, 
Irigaray apresentou dois projetos: o Porto Indústria de Rio Grande e 
o Polo Integrado da Química de Montenegro e Triunfo. O secretário 
solicitou apoio da FIERGS para promoção dos projetos, divulgando 
e atraindo investimentos para os dois distritos.

REPRESENTATIVIDADEREPRESENTATIVIDADE
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SESI-RS
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Agente de transformação social, por meio de indução da competitividade 
industrial e melhoria das condições de vida dos trabalhadores

AÇÕES

13.279.554 atendimentos 
 9.253 indústrias atendidas
80.419 matrículas 
47.884 matrículas gratuitas
382 municípios atingidos

PREMIAÇÕES

World Mathematics Team Championship, na China/ 
Duas medalhas de prata e uma de bronze 

70 reconhecimentos nacionais e internacionais 
de alunos/ Programas Educacionais

Top Cidadania 2019 da ABRH-RS/ Centro de 
Inovação Sesi em Fatores Psicossociais

EDUCAÇÃO

• Educação Infantil e Contraturno 
Escolar/ 10.282 matrículas

• Ensino médio/ 1.073 matrículas
• Educação de Jovens e Adultos/ 

9.828 matrículas e 1,2 mil alunos 
na aula magna no Teatro do Sesi

• Educação Continuada/ 42.791 
matrículas 
Mostra Sesi com Ciência / 200 
projetos de alunos, 11 mil 
visitantes,   160 escolas presentes, 
40 seminários e painéis 

• Formação de professores/ 
Experiência na rede municipal 
de Panambi e Pelotas

• Inauguração da quinta 
Escola Sesi de Ensino Médio/ 
unidade de São Leopoldo

• Sesi com Ciência/ Cinco 
edições com mais de 25 mil 
estudantes atendidos

• Torneio Sesi de Robótica/ 
Duas edições e 10 equipes 
classificadas para etapa nacional 

SAÚDE

• Atendimentos/ 290.821 trabalhadores da indústria
• Serviços odontológicos/ 216.225 consultas
• Cursos de Normas Regulamentadoras/ 23.288 matrículas 

(desenvolvimento e implantação dos cursos pioneiros 
de NR 5, 100% EAD, e NR 35, semipresencial com 
1.165 matrículas e 170 indústrias atendidas) 

• Edital da Campanha Sorrir Faz Bem/ 208 indústrias atendidas, 40 
mil trabalhadores e distribuição de 40 mil kits de higiene bucal

• Edital Sua empresa com saúde o ano todo/ 
mais de 700 empresas inscritas

• Edital de Vacinação/ atendimento a 1.775 indústrias e 
371 não indústrias, 154.032 pessoas imunizadas

• Viva bem, Faça melhor/ Sete eventos com participação de cerca 
de 34 mil pessoas. O 1º Circuito Pedal Viva Bem, Faça Melhor 
foi realizado simultaneamente em 10 cidades do Estado

• Meeting Sesi Saúde/ seis edições do debate Cenário da 
Saúde no Brasil com a participação de 200 empresas 

INOVAÇÃO

• Lançamento do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria/ 7 
ideias na linha de Inovação em Saúde e Segurança no trabalho

• Workshops de Escuta com a Indústria/ Seis 
edições, 51 empresas gaúchas

CULTURA

• Sesi Crescendo com Arte/ 
16.977 alunos e professores

• Sesi Arte e Cultura/ 4.044 pessoas 

SENAI-RS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Focado na educação profissional e tecnológica, em inovação e transferência de tecnologias 
industriais, contribui para elevar a competitividade da indústria brasileira

AÇÕES

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

• 10.578 atendimentos 
• 231.825 horas técnicas 
• 3,69 mil indústrias atendidas 
• 56 projetos em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação 
contratados e desenvolvidos 
ou em desenvolvimento 
entre as unidades do Senai 
(editais e Embrapii) 

• 60 atendimentos no programa 
de eficiência energética          

• 73 intenções inscritas 
para Edital Gaúcho de 
Inovação para a Indústria 
e 22 ideias aprovadas

EDUCAÇÃO

• Matrículas/ 73,1 mil
• Educação a Distância/ 4,1 mil matrículas
• Lançamento de oito cursos  
• Técnicos: Internet das Coisas, Cibersistemas para 

Automação,  Meio Ambiente e Telecomunicações 
• Pós-técnicos: Gestão em Manutenção, Manutenção de Sistemas 

Automatizados Integrados, Sistemas Eletroeletrônicos 
e Manutenção de Sistemas Mecatrônicos

• Cursos atualizados/ 268 com tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 
• Cursos em 19 Unidades Móveis/ 1,58 mil matrículas em 35 cidades 
• Duas novas unidades móveis/ Mecânico de 

Motocicletas e de Eletrônica e Automação 
• Lançamento dos Laboratórios remotos
• Inova Senai/ 13 soluções escolhidas. O vencedor foi o Sistema 

Automatizado de Corte de Correntes para Joias e Bijuterias, 
do Senai Guaporé, desafio da empresa MW do Brasil

PREMIAÇÕES

 WorldSkills Kazan/ Brasil ficou 3º lugar no ranking de pontos
• Medalha de bronze em Instalações Elétricas Prediais/ Carlos Brys,  aluno do Senai de Sapucaia do Sul
• Diploma de excelência emTecnologia de Mídia Impressa/ Andressa 

Batista de Souza, aluna do Senai Artes Gráficas
• Diploma de excelência em Robótica Móvel/ Cristiano Nunes e 

Emerson Lemes, alunos do Senai Santa Cruz do Sul

Prêmio Sebrae de Educação/ 1º lugar na categoria Ensino Profissional de 
Educação Empreendedora pela metodologia usada no Inova Senai

Troféu de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa 
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IEL-RS
INSTITUTO EUVALDO LODI

Busca formar lideranças que promovam o crescimento da indústria por meio 
da gestão da inovação e desenvolvimento do potencial humano

AÇÕES

• Gestão da Inovação/  
4,2 mil pessoas capacitadas

• Educação executiva/ 529 capacitações
• Indústrias atendidas/ 1.847 em 

consultorias e programas de estágio

CURSOS

• Você Protagonista do seu Futuro/ Programa 
de capacitação para Jovens abordando temas 
de interesse como gestão do tempo, trabalho 
em equipe, comunicação e negócios digitais. 
Realizadas quatro edições com os alunos 
aprendizes do Senai-RS e Grendene

• Curso de Educação Executiva/ em sua10ª edição 
abordou a Transformação Digital na Prática: O Mindset 
do Líder, com a consultora do Insper, Paula Traldi

• Programa Educação e Liderança/ Foram oito 
edições com 332 participantes das indústrias 
gaúchas. Capacitação e desenvolvimento de 
competências por meio de encontros interativos, 
que proporcionam discussão sobre dialog gap, 
diversidade, liderança coach, entre outros 

EVENTOS

• Fórum IEL de Inovação/ No dia 
27 de agosto, o evento debateu 
a parceria entre a tecnologia e o 
lado humano diante do contexto 
digital. O CEO da Consultoria 
Super-Humanos, Rodrigo Giaffredo, 
abordou o tema Protagonismo 
Humano na Área Digital

• Talentos em Debate/ Revolucionando 
o recrutamento: Como construir 
uma jornada centrada em jovens 
talentos foi o tema da palestra 
da CEO e cofundadora da Gupy, 
Mariana Dias, para RHs de 
empresas, no dia 27 de agosto 

• Diálogos para o Futuro/ O tema “RH 
Digital”, conduzido por Paulo Amorim 
e Crismeri Delfino Corrêa, dia 22 de 
abril, abordou as transformações 
que chegam com a tecnologia na 
área de recrutamento e seleção 

• Grupo de Boas Práticas/ Foram 17 
palestras e 1.840 participantes, 
com o objetivo de aprimorar o 
conhecimento das empresas em 
diversos temas relacionados à gestão 
através do compartilhamento de 
experiências, práticas e ferramentas 

CONSULTORIA

• Curadoria de Tendências-Cosmos/ Apoia o processo 
de tomada de decisão das organizações, subsidiando-
as com informações relacionadas ao futuro 
dos negócios a partir das perspectivas política, 
ambiental, social, tecnológica, econômica e legal

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

• Sindicato da Indústria da Alimentação 
de Bento Gonçalves

• Sindicato das Indústrias da Alimentação de Caxias do Sul

• Sindicato das Indústrias de Alimentação 
de Dom Pedrito – Sia

• Sindicato das Indústrias da Alimentação do 
Estado do Rio Grande do Sul – Sia RS

• Sindicato da Indústria da Alimentação de São Borja

• Sindicato da Indústria do Arroz no 
Estado do Rio Grande do Sul

• Sindicato da Indústria de Arroz de Pelotas – Sindapel

• Sindicato das Indústrias de 
Alimentação de Bagé – Sindab

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

• Sindicato das Indústrias de Artefatos de 
Couro de São Leopoldo – Sindartcouro

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

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

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

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

• Sindicato da Indústria de Calçados de Campo Bom

• Sindicato das Indústrias de Calçados de Dois Irmãos

• Sindicato das Indústrias de Calçados 
de Estância Velha – Sicev

• Sindicato das Indústrias de Calçados de Farroupilha

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

• Sindicato das Indústrias de Calçados de Ivoti – Sici

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

• Sindicato das Indústrias de Calçados 
de Parobé – Sindicap

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

• Sindicato da Indústria de Calçados de Sapiranga

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

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

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

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

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

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

• Sindicato das Indústrias da Construção 
Civil do Rio Grande

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

• Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Maria

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

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

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

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

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

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

• Sindicato das Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de Santa Rosa – Sinduscon/SR

• Sindicato das Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de São Leopoldo – Sinduscom/SL

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

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

• Sindicato das Indústrias de Curtimento de 
Couros e Peles de Pelotas – Sindcouros

SINDICATOS
RELAÇÃO DE SINDICATOS INDUSTRIAIS FILIADOS
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• Sindicato da Indústria de Curtimento de 
Couros e Peles de Portão –Siccpp

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

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

• Sindicato s Indústrias de Fiação, Tecelagem 
e Malharia da Região Nordeste

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

• Sindicato da Indústria do Fumo da Região Sul do Brasil 

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

• Sindicato da Indústria Gráfica de Pelotas

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

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

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

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

• Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos 
Agrícolas no Rio Grande Do Sul – Simers

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

• Sindicato da Indústria da Marcenaria 
no Estado do Rio Grande do Sul

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

• Sindicato da Indústria do Mate no 
Estado do Rio Grande do Sul

• Sindicato das Indústrias de Material 
Plástico do Nordeste Gaúcho 

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

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

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

• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico de Cachoeira Do Sul – Sinmetel

• Sindicato das Indústrias Metal-Mecânicas e Eletro-
Eletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita

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

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

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

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

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

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

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

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

• Sindicato das Indústrias do Mobiliário 
da Região das Hortênsias

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

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

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

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

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

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

• Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
do Rio Grande do Sul – Sindifar

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

SINDICATOS
RELAÇÃO DE SINDICATOS INDUSTRIAIS FILIADOS

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

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

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

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

• Sindicato das Indústrias do Vestuário do Alto Uruguai

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

• Sindicato das Indústrias do Vestuário e 
do Calçado do Nordeste Gaúcho

• Sindicato das Indústrias do Vestuário 
de Santa Cruz do Sul

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

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

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

• 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

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

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

• Sindicato Nacional da Indústria da 
Extração de Carvão – Sniec

• Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas – Sindimaq

• Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal

SINDICATOS
RELAÇÃO DE SINDICATOS INDUSTRIAIS FILIADOS

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

• Sindicato Nacional da Indústria do Aço

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