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Articulação Sindical e Empresarial
A Federação e o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS e o
CIERGS, por meio do Vice-presidente responsável pelas Relações Institucionais, articulamse com os Sindicatos Industriais, Câmaras de Indústria e Comércio, Associações Comerciais
e Industriais e demais entidades representativas.
Através do Conselho de Articulação Sindical e Empresarial ? CONASE é realizada a
aproximação das instituições da base sindical e empresarial da Federação e o Centro das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos
organizacionais.
Desenvolve ações em todas as regiões do Estado, por meio de encontros de trabalho
liderados pelos Vice-presidentes Regionais, mobilizando a iniciativa privada e o setor público,
com foco nas oportunidades que as realidades econômicas evidenciam, buscando
integração, inovação, empreendedorismo e eficiência competitiva que contribuem para o
desenvolvimento da indústria.
O Conselho de Articulação Sindical e Empresarial ? CONASE também recebe, analisa e
acompanha as demandas das entidades mencionadas, as quais, em sua maioria, são
encaminhadas aos Conselhos Temáticos da Gerência Técnica da FIERGS, SESI, SENAI,
IEL, CNI, UEE e para as Secretarias de Estado, órgãos e instituições públicas para a
realização do mais adequado atendimento.
Áreas de atuação:
Relações Sindicais;
Mobilização Institucional;
Desenvolvimento de Negócios;
Quadro Social do CIERGS;
Defesa e Segurança.

Relações Sindicais
A FIERGS por meio do CONASE disponibiliza assessoria jurídico-sindical de forma a
contribuir no fortalecimento e apoio ao setor empresarial do Estado.
Serviços oferecidos:
Assessoramento jurídico nas áreas trabalhista e sindical;
Assessoramento em negociações coletivas de trabalho e/ou dissídios coletivos;

Auxílio nas questões relacionadas às convenções coletivas de trabalho;
Acompanhamento da criação de novos sindicatos, com a finalidade de resguardar a
representatividade dos atuais sindicatos filiados à FIERGS e orientar nas
apresentações de oposições, impugnações administrativas e/ou ações judiciais
pertinentes.
Orientação quanto a estatutos sociais, auxiliando nos processos de atualização e
alteração estatutária;
Assessoria nos processos eleitorais, inclusive na elaboração de editais, atas de eleição
e posse e registros junto ao Registro de Pessoas Jurídicas e Ministério do Trabalho;
Apoio, em caráter opinativo, em processos enquadramento sindical, por meio de
formulário constante do site e do envio de documentos (contrato social e cartão CNPJ).

Contato: Patrícia Manica Ortiz ? Assessoria Jurídico-Sindical
E:mail: consultas.sindicais@fiergs.org.br
Fone: (51) 3347.8724

Serviços e benefícios disponíveis para as empresas associadas ao CIERGS:
Cadastro Industrial
Publicação da FIERGS com mais de 11.000 indústrias classificadas por setor, produto,
matéria-prima, número de empregados, município;
GEREX - Gerência de Relações Internacionais e Comércio Exterior
Desconto de 50% na emissão de Certificado de Origem;
Desconto de 50% na Declaração de Não Similaridade;
Desconto 50% na Declaração de único Fabricante;
Serviço de atendimento em Comércio Exterior: Banco de oportunidades de negócios,
listas de importadores, exportadores e representações diplomáticas, alíquotas de
importação e informações sobre países;
Capacitação em Comércio Exterior; Participação nas missões em diversos países.
IEL - Instituto Euvaldo Lodi
Descontos nos serviços, cursos e atividades do IEL/RS.

Conselhos Temáticos à Disposição para Assuntos Específicos:
CONTEC - Conselho de Assuntos Tributários, Legais, e Cíveis;
CONTRAB - Conselho de Relações do Trabalho;
CONCEX - Conselho de Comércio Exterior;
COAP - Conselho de Articulação Parlamentar;
COINFRA - Conselho de Infraestrutura;
CODEMA - Conselho de Meio Ambiente;

COPEMI - Conselho da Pequena e Média Indústria;
CITEC - Conselho de Inovação e Tecnologia;
CIDADANIA - Conselho de Cidadania;
CONAGRO - Conselho de Agroindústria.

Comitês Temáticos:
COMBASE - Comitê da Indústria de Base Florestal e Moveleira;
COPEN - Comitê de Petróleo, Gás e Naval;
COMLÍDER - Comitê de Futuras Lideranças;
COTEMIN - Comitê de Mineração;
COTECON - Comitê da Construção Civil;
COMDEFESA - Comitê de Defesa e Segurança.

Assessorias Especiais:
UNIJUR - Unidade Jurídico ? Sindical;
UEE - Unidade de Estudos Econômicos.
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