Prezados associados e demais interessados
2021 foi um ano desafiador para as empresas, entidades de representação patronal ou para as
categorias econômicas!
Vivemos uma crise sem precedentes na área da saúde, na área econômica e política, que influenciou
fortemente o mercado e o processo de gestão de nossas empresas e das entidades que as representam
junto aos demais órgãos empresariais, governamentais e sindicais. Em muitos momentos, fomos
levados mais por nosso ideal, do que por condições materiais, mas estamos vencendo a luta e
mostrando nossa competência!
Importante ressaltar a participação dos empresários que, mesmo diante das consequências que a
Pandemia do COVID-19 trouxe para todos, mantiveram o espírito de coalizão e voluntariado,
permitindo que nossa entidade se mantivesse firme na luta pelos interesses das empresas
representadas, associadas ou não ao SINMETAL e conseguisse atravessar um ano extremamente difícil.
O SINMETAL, acreditando no poder da transformação, resolveu mudar a sua estrutura, a sua
identidade visual e a sua atuação, dinamizando atividades, buscando ampliar o seu quadro de
associados, estimular uma maior participação na vida empresarial e política, das micro, pequenas e
médias empresas, sem esquecer das empresas de maior porte, que já atuam de forma mais estruturada
nos campos citados. Para tanto criou o CEM RIO, em fase de estruturação, mas que já está investindo
em novas parcerias e, em 2022, espera ser reconhecida como uma das entidades de representação
patronal de grande expressão no segmento industrial do Rio de Janeiro.

Apesar da crise, 2021 foi um ano de muitas atividades!
O SINMETAL, atuou em reuniões mensais, como membro na Diretoria do CIRJ – Centro Industrial do
Rio de Janeiro, em reuniões mensais, como membro do Conselho de Representantes na Federação da
Indústrias do Rio de Janeiro - FIRJAN, em reuniões mensais dos Conselhos de Energia, Petróleo e Gás,
do Conselho de Economia, do Conselho de Responsabilidade Social e do Conselho Tributário.
Através destas reuniões e de outras ações representativas defendeu os interesses das indústrias e
empresas do seu setor, nos processos de estudo e execução de diversos projetos que, direta, ou
indiretamente trará benefícios para a indústria metalúrgica em 2022, quer gerando empregos e renda,
quer melhorando as condições econômicas, fiscais e tributárias, para que atuem neste mercado
competitivo, abrindo oportunidades de fornecimento de seus produtos e serviços.
Dentre essas atividades, podemos citar:
1) Participação da indústria metalúrgica no estudo que resultou na elaboração do documento “Rio
Canteiro de Obras”, que foi referência na elaboração do Plano de Investimentos do Governo
Estadual. Esse estudo reuniu 22 projetos de infraestrutura prioritários para o estado, que
representam R$ 9,4 bilhões em investimentos, com efeito multiplicador de R$ 11,9 bilhões na
economia e potencial de geração de 135 mil empregos diretos e indiretos;
2) Participação da indústria metalúrgica, fortalecendo argumentos em defesa da criação e
apresentação do plano de apoio à indústria para enfrentamento da crise hidro energética, com

fornecimento de dados e orientações para as indústrias em geral, objetivando mitigar os
problemas por ela causados.
3) Representação e envolvimento da Indústria Metalúrgica junto ao Conselho de Energia e Gás,
apoiando a aprovação do novo marco legal do gás natural e para a instituição do Fundo
Soberano Estadual com Royalties do Petróleo, visando a sustentabilidade fiscal e o custeio de
investimentos em ações estruturantes;
4) Apoio e Contribuição da Indústria Metalúrgica nos Grupos de Trabalho Empresariais,
fortalecendo a importante atuação da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro em prol de
temáticas essenciais às empresas, entre eles: Apoio a Pequenas Empresas, Comunicação
Corporativa, ESG, LGDP, Soft Power e Transformação Digital, que resultaram em diversas ações
e projetos que temos o desafio de desenvolver, inclusive, no caso da LGPD, discussão, propostas
para a redução das exigências contidas na nova lei, para micro e pequenas empresas e
elaboração de cartilha orientativa sobre o assunto;
5) Contribuição para a redução e simplificação das exigências para o licenciamento ambiental de
novos investimentos na área industrial;
6) Apresentação de pleitos da Industria Metalúrgica ao Conselhos Empresariais da FIRJAN, levados
pela Federação das Indústrias aos órgãos estaduais, objetivando a redução de carga fiscal, a
insegurança pública (roubo de cargas), a logística de distribuição e novos incentivos para a
instalação de indústrias no Rio de Janeiro;
7) Apresentação de subsídios e argumentos, fortalecendo a elaboração e apresentação, pela
Federação das Indústrias, de propostas ao Governo Estadual, para investimentos em
infraestrutura, com aplicação de recursos oriundos da privatização da CEDAE;
8) Participação na criação do projeto Rio Metal Mecânico, voltado ao fortalecimento do setor no
estado do Rio, que abrange o diagnóstico do setor (capacitação técnica, profissional e financeira)
e demanda existente no mercado e contem 37 ações, que incluem encontros de negócios,
consultoria para acesso ao crédito, assessorias diversas, além de programas para melhorar a
eficiência operacional e aumentar as vendas das empresas metalúrgicas;
9) Ações para a divulgação dos Programas de Vacinação contra o COVID-19 e para divulgação da
campanha contra a fome, durante a crise da Pandemia;
10) Ações junto ao SENAI, objetivando a gratuidade de cursos profissionalizantes para as suas
associadas;
11) Divulgação, através de lives mensais, do conteúdo e de esclarecimentos sobre novas obrigações
determinadas para a indústria metalúrgica, como a LGPD e a ESG, dentre outras;
12) Direcionamento e negociação de parâmetros aprovados pelas empresas associadas, no processo
de negociação da Convenção Coletiva de Trabalho das Indústrias Metalúrgicas representadas
pelo SINMETAL, com o Sindicato dos Trabalhadores;
Além disso, o SINMETAL/CEM RIO:
✓ Participou do 1º Encontro da Indústria Metal Mecânica do estado do Rio de Janeiro, evento
realizado pela FIRJAN, em 18.11.21, que reuniu mais de 140 pessoas, entre líderes de sindicatos

patronais, empresários e executivos do setor de todas as Regiões Fluminenses, que buscam a
revitalização do segmento e o aumento das vendas das empresas envolvidas.
✓ Participou da Pesquisa no Setor Metal Mecânico, que objetivou reunir os primeiros dados e
compreender a cadeia produtiva e nível de automação das empresas associadas aos Sindicatos
Patronais, para mapear a capacidade de oferta do setor Metal Mecânico do estado, visando a
expansão dos negócios da base industrial do setor e o fortalecimento Metal Mecânico
fluminense.
✓ Realizou 6 (seis) encontros virtuais (lives) com empresas associadas e convidados, com os
seguintes temas:
18/02/2021

Incentivo Fiscal (ICMS) para o setor metal mecânico do Estado do Rio de Janeiro

17/03/2021

Como fica o seguro de vida no home office?

28/04/2021

Segurança do Trabalho

26/05/2021

ESG (Parte 1 - Meio Ambiente)

23/06/2021

ESG (Parte2 - Social)

25/08/2021

ESG (Parte3 - Governança)

✓ Atendeu a 54 (cinquenta e quatro) solicitações/necessidades das empresas associadas, sendo:
6 Informações técnicas
2

Produtos e serviços do SENAI

1

Produtos e serviços do SESI

4

Suportes sindicais

1

Defesa de interesses de empresas junto a órgãos públicos

1

Assessoria Técnica

32 Consultas jurídicas
7

Fornecimento de indicadores industriais

✓ Possibilitou a realização de cursos e treinamentos para os colaboradores de empresas
associadas, através de sua parceria com o SENAI:
16

Cursos oferecidos

200 Vagas gratuitas disponíveis
86

Candidatos inscritos

Que venha 2022, um ano de fortalecimento e conquistas!
As perspectivas para 2022 são boas. Segundo o estudo “Rio de Janeiro: resultados e perspectivas para
o PIB”, divulgado pela Firjan, em outubro/21, previa-se que a economia fluminense encerraria o ano
retomando uma trajetória mais sólida de crescimento. Na esperança de que isso seja confirmado, o
SINMETAL, que passa a ser apenas CEMRIO, espera contar com seus associados, inclusive no processo
para atrair micro, pequenos e médios empresários, com o objetivo de fortalecer a representatividades
deste tão importante segmento industrial do nosso Estado.
Cada ação realizada pelo CEMRIO vai ganhar força se puder contar com o seu apoio, com a sua
contribuição e participação na formalização de propostas e posicionamentos firmes que, pela
representatividade, seja ouvida e influencie ações e políticas públicas sustentáveis.
Contamos com você, empresário metalúrgico de qualquer porte, para que 2022 seja, de fato, um ano
de conquistas e realizações.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2022.

Carlos Eduardo de Sá Baptista
Presidente CEM RIO

