
11 1

Retomada do crescimento 
depende das reformas

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do RS
Porto Alegre - Setembro de 2016 - Ano 11 - nº 54

Gilberto Porcello Petry, Presidente do Sinmetal

Embora alguns indicadores sinalizem 
para redução das taxas de queda da 
atividade econômica que vinham sendo 
registradas anteriormente, o setor 
metalmecânico e eletroeletrônico gaúcho 
continua atravessando uma situação 
crítica que, em determinados segmentos, 
é ainda pior do que a enfrentada nos anos 
de 2014 e 2015.
A avaliação é do presidente do 
Sinmetal, Gilberto Porcello Petry, ao 
apontar como consequência da crise 
vários pedidos de recuperação judicial de 
importantes fabricantes locais, resultando 
em dispensa de elevados contingentes 
de trabalhadores e em grave perda de 
receita para as comunidades nas quais 
estão instalados.
Para o dirigente, apesar da aprovação do 
impeachment pelo Congresso Nacional 
ter sido saudada como um passo decisivo 
para a retomada da economia, esta só 
irá acontecer se o presidente Michel 
Temer conseguir aprovar a Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) que 
limita os gastos da União. “Aí o governo 
mostrará a sua real sintonia com a 
base aliada na Câmara e no Senado”, 
acrescenta, alertando que não basta 
conter as despesas mantendo a correção 
pela inflação do ano anterior porque isto 
não trará um corte real do absurdo déficit 
público. “É preciso introduzir um redutor 
para que a queda seja efetiva”, salienta.
Entende o presidente do Sinmetal 
que se a PEC for aprovada, ficará 
demonstrado que a chamada base 
aliada está engajada no programa 
de ação do novo governo, criando-se 
condições para o encaminhamento  
das demais reformas, com destaque 
para a previdenciária, para garantir o 
pagamento em dia aos aposentados e 
a trabalhista, para estimular a geração 
de empregos.
Segundo Gilberto Petry, se este conjunto 
de medidas passar pelo Congresso, 

isto representará uma sinalização para a 
indispensável reconquista da confiança 
dos agentes econômicos e a consequente 
reativação dos investimentos produtivos, 
para o que também deverá contribuir de 
forma decisiva o programa de concessões 
e parcerias público privadas (PPPs) 
focado em obras de infraestrutura.
O dirigente do Sinmetal, que  é vice-
presidente da Fiergs, também apoia 
pleitos de lideranças do setor automotivo 
no sentido do estabelecimento de uma 
política industrial estável no país, em que 
o crescimento terá de vir do aumento da 
produtividade  ao invés da concessão de 
incentivos governamentais. 
Mas alerta que é preciso ter extremo 
cuidado na definição de tais diretrizes 
para não comprometer a sobrevivência 
do parque nacional produtor de peças e 
componentes que ficaria ameaçado por 
uma eventual  redução dos índices de 
conteúdo local nos fornecimentos.

www.sinmetal.com.br
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Sinmetal com nova Diretoria

Notícias

Em reunião no dia 1o de agosto  na sede do Sinmetal foi 
empossada a nova Diretoria da entidade para o triênio 
2016/2019. 
A eleição ocorreu no dia 7 de junho.  

Presidente: Gilberto Porcello Petry

Vice-Presidentes: 
André Meyer da Silva 
Guilherme Scozziero Neto
Otto Trost

Diretor-Secretário: 
José Luiz Bozzetto

Diretor-Secretário-Adjunto:
Rodrigo Holler Petry

Diretor-Tesoureiro:
César Augusto Diehl Vieira

Diretor-Tesoureiro-Adjunto: 
Francisco Adolfo Oderich

Diretores:

Aderbal Fernandes Lima
André Luiz Backes
Cláudio Botton
Cláudio Cipolatti Raiter
Ivânio dos Santos Branco
Gilberto P. de Moraes Júnior
José Luis Korman Tenenbaum
Paulo Roberto Loureiro
Régis Sell Haubert
Vitor Hugo Mahler
Walter Bergamaschi
Wolmir Ângelo Girardello

O mandato passa a ser contado a partir de 2 de agosto 
e termina no dia 1o de agosto de 2019.
O industrial Gilberto Porcello Petry, presidente da 
Weco, foi reeleito presidente do Sinmetal.

Nova Diretoria do Sinmetal 2016/2019

PaLaVRa Do PREsiDENtE

           Superado o desgastante processo do 
impeachment chegou a hora de ser retomado o 
caminho da normalidade. Mas só o crescimento da 
economia e o equilíbrio das contas públicas garantirão 
o restabelecimento do espírito empreendedor. Os 12 
milhões de trabalhadores brasileiros desempregados 
conferem o sentido de urgência que exige o envolvimento 
dos Poderes da República – inclusive do Judiciário 
num verdadeiro pacto informal para apaziguar os 
ânimos tão acirrados nos últimos anos, dando lugar 
ao indispensável bom senso. As reformas há tanto 
tempo demandadas – Previdenciária, Trabalhista e 
Tributária, injetarão, se implementadas, o necessário 
desencadeador de iniciativas que não só melhorarão 
o ambiente de negócios como também inserirão o 

A hora do recomeço
Brasil entre as nações mais 
compe t i t i vas  no  a tua l 
contexto de globalização 
econômica. Para isto o nosso 
País conta com inegáveis 
trunfos, a saber, seu grande 
potencial econômico e a 
dimensão do seu mercado 
consumidor interno, cujo 
efetivo aproveitamento só 
depende de nós mesmos. Ao desatarmos os nós 
que impedem a sua transformação em realidade, 
ingressaremos   em um novo ciclo de prosperidade.

Gilberto Porcello Petry
Presidente do Sinmetal

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas 
e de Material Elétrico e Eletrônico do 

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Arabutan, 841 - CEP 90240-470  Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3337. 9495 / 3337.9454 / 3337.6096 

e-mail: secretaria@sinmetal.com.br

Diretoria Gestão 2016-2019

Presidente 
Gilberto Porcello Petry

Vice-Presidentes
André Meyer da Silva
Guilherme Scozziero Neto
Otto Trost

Diretor-Secretário
José Luiz Bozzetto

Diretor-Secretário-Adjunto
Rodrigo Holler Petry

Diretor-Tesoureiro
César Augusto Diehl Vieira

Diretor-Tesoureiro-Adjunto
Francisco Adolfo Oderich

Diretores
Aderbal Fernandes Lima
André Luiz Backes
Cláudio Botton
Cláudio Cipolatti Raiter
Ivânio dos Santos Branco
Gilberto P. de Moraes Júnior
José L. Korman Tenenbaum

Paulo Roberto Loureiro
Régis Sell Haubert
Vitor Hugo Mahler
Walter Bergamaschi
Wolmir Ângelo Girardello

Conselho Fiscal-Titulares 
Alceu Paz de Albuquerque
Jader Luís Hilzendeger
Nelcio Joaquim Pereira

Suplentes: 
Carlos Hassmann
Cássio Rockenbach
Roni Faé Gomes

Delegados Representantes 
junto à FIERGS:

Titulares: 
Gilberto Porcello Petry 
 André Meyer da Silva

Suplentes: 

Otto Trost
Guilherme Scozziero Neto

Integrantes da nova Diretoria

Conselho Fiscal:
Titulares: 
Alceu Paz de Albuquerque
Jader Luís Hilzendeger
Nelcio Joaquim Pereira
Suplentes: 
Carlos Hassmann
Cássio Rockenbach
Roni Faé Gomes

Delegados Representantes junto à FIERGS:
Titulares: 
Gilberto Porcello Petry 
 André Meyer da Silva
Suplentes: 
Otto Trost
Guilherme Scozziero Neto

Expediente
Supervisão: Todt Comunicação                    Impressão: Print Press

Danilo Ucha (1944/2016)
No último dia 20 de julho, faleceu em Porto Alegre o jornalista 
gaúcho Danilo Ucha, aos 72 anos, tendo exercido a profissão 
por mais de meio século. O Sinmetal associa-se às justas 
homenagens que vêm sendo prestadas ao competente 
profissional que até seu prematuro desaparecimento assinava 
uma coluna diária de Economia no Jornal do Comércio e editava 
o Jornal da Noite especializado nas áreas de Arte, Turismo e 
Negócios. Ao longo de sua trajetória, Ucha destacou-se pela 
passagem pelos mais importantes veículos de comunicação do 
Estado, tendo igualmente sido autor de diversos livros. 
O Sinmetal sente-se gratificado por haver contado com a sua 
parceria como grande amigo desta Casa, inclusive como editor 
deste Boletim Informativo desde a sua criação.
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Convenções 
Coletivas

Notícias

Da esquerda para a direita: Desembargador João Pedro Silvestrin, Vice-Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho - TRT, João Ghisleni Filho, Desembargador aposentado do TRT, Dr. Gilberto 
Porcello Petry, Presidente do Sinmetal e Ricardo Martins Costa, Desembargador do TRT.

Seminário Jurídico Trabalhista com
Ênfase em Negociações Coletivas
No dia 22 de setembro, o Sinmetal 
promoveu em sua sede o Seminário 
Jurídico Trabalhista com ênfase em 
Negocições Coletivas. Participaram do 
evento profissionais ligados às áreas 
jurídico-trabalhistas e de relações 
trabalhistas das empresas filiadas 
e também de outras entidades que 
lotaram o auditório Plínio Kroeff. 
O Seminário foi conduzido por 
Desembargadores  do Tribunal 
Regional do Trabalho, que abordaram 
o tema através das seguintes palestras: 
- A Experiência Portuguesa na Solução 
dos Conflitos Coletivos de Trabalho, 
proferida por João Ghisleni Filho, 
Desembargador aposentado do TRT.
- Negociação Coletiva em Tempos de 
Crise, proferida pelo Desembargador 
João Pedro Silvestrin, Vice-Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho 
- TRT  - e Presidente da Seção de 
Dissídios Coletivos.

Após quatro meses de negociação, as reuniões realizadas entre 
as Entidades Sindicais de Trabalhadores com data base em 1O 
de maio (Porto Alegre e Região Metropolitana, com exceção de 
Gravataí, Federação CUT e respectivos sindicatos do interior 
a elas filiados), lograram êxito na celebração de Convenções 
Coletivas de Trabalho para renovação das condições de 
trabalho para 2016/2017. 
De modo geral, foram mantidas as demais cláusulas já 
presentes nas Convenções Coletivas de Trabalho revisadas, 
sem a inclusão de quaisquer vantagens ou novos benefícios.
Assim, informamos que os instrumentos coletivos para 
a CCT 2016 Porto Alegre e para a Federação CUT e 
Sindicatos filiados estão em processo de registro no 
Ministério do Trabalho e Emprego. Vale ressaltar que com a 
Força Sindical e Sindicatos do Interior a ela filiados não foi 
obtido êxito na negociação em mesa. Assim, será realizada 
uma reunião de mediação no TRT em data a ser confirmada.
As Circulares estão disponibilizadas na íntegra no site do 
Sinmetal  para consulta: www.sinmetal.com.br. 

- Lei 13015/2014 – A Uniformização da 
Jurisprudência, a Edição de Súmulas e 
a Fixação de Tese Jurídica Prevalente, 
proferida por Ricardo Martins Costa, 
Desembargador do TRT e  Integrante 

da Comissão de Jurisprudência.
O Seminário é mais uma importante 
iniciativa na orientação e troca 
de experiências entre o judiciário 
trabalhista e as empresas. 

Horários de atendimento:

Secretaria
Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h30. 
Telefone (51) 3337-9495 / 3337.9454

Jurídico Trabalhista
No escritório – Dr. Edson Garcez
Dr. Carlos Comerlato
Diariamente, das 8h às 9h15.  Fone (51) 3590-3655
No sindicato: Segundas-feiras: 16h30 às 18h
Sextas-feiras: 10h30 às 12h

Jurídico Civil e Comercial
No escritório: Dra. Ana Cristina Tesser
Diariamente. Fone: 3589.1060
No sindicato: Terças-feiras, das 14h30 às 16h

Jurídico, Tributário e Societário
No escritório: Dr. Cláudio Xavier
Diariamente, fone (51) 2125-4444
No sindicato: Quartas-feiras, 14h às 16h

Assessoria em Gestão Ambiental
Dr. Ricardo Barbosa Alfonsin, Carlos A.M. do Nascimento,
Telefone: (51) 3346-5758

Serviços Sinmetal

Notícias

Doação de cobertores para 
a campanha do agasalho

DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA 
DE 50% SOBRE COMPENSAÇÕES 
NÃO HOMOLOGADAS E PEDIDOS DE 
RESSARCIMENTO INDEFERIDOS:
Através do Ato Declaratório Interpretativo nº 8/2016 
a Receita Federal expressou seu entendimento no 
sentido de que a multa isolada que era aplicada às 
compensações não homologadas, e aos pedidos 
de ressarcimento indeferidos, e que foi revogada 
em junho de 2015, não será aplicada aos processos 
administrativos pendentes de decisão, ainda que 
tenham sido iniciados enquanto vigente a referida 
multa. Conforme se verifica no texto do ADI nº 
08/2016, também não serão mais exigidas as 
multas que, embora constituídas, não tenham sido 
quitadas ainda. Embora o entendimento formalizado 
pela Receita Federal não implique qualquer 
forma de restituição, a jurisprudência nacional 
admite essa possibilidade, face à reconhecida 
inconstitucionalidade dessa sanção.

ESTADO DO RS EXPANDE PARCELAS PARA 
PAGAMENTO DE ICMS EM ATÉ 60 MESES: 
Por meio da Instrução Normativa nº 04/2016 a 
Secretaria da Fazenda do RS permitiu que dívidas 
de ICMS, declaradas em GIA, sejam quitadas 
através de parcelamento ordinário composto por até 
60 parcelas (o parcelamento anterior disponibilizava 
somente 30 parcelas). Contudo, há a previsão de 
que o contribuinte deva constituir garantias em favor 
do fisco e de que a parcela inicial corresponda a 
8% da dívida, além de não ser autorizado qualquer 
desconto ou abatimento nos valores do principal e de 
eventuais multas.

STJ INICIA O JULGAMENTO DE AÇÃO QUE 
DISCUTE A LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO DE 
RECEITAS FINANCEIRAS PELO PIS E PELA 
COFINS:
O recurso que está sendo analisado pelo Superior 
Tribunal de Justiça foi interposto pela rede de 
supermercados Zaffari, e veicula discussão no sentido 
de que o Decreto 8.426/2015, expedido pelo Poder 
Executivo, não poderia ter restabelecido a exigência 
dessas duas contribuições, pois qualquer aumento 
ou instituição de tributos deve ser realizado mediante 
lei. Embora já existisse a previsão de incidência do 
PIS e da COFINS sobre receitas financeiras há anos, 
as alíquotas estavam zeradas. A Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, por sua vez, argumenta que 
as referidas alíquotas foram zeradas por meio de 
decreto do executivo, logo, o mesmo instrumento 
normativo teria aptidão para restabelecê-las.

Jurídico Tributário

O Sinmetal integrou-se 
à grande corrente de 
solidariedade gaúcha 
e realizou a doação de 
50 cobertores para a 
Campanha do Agasalho 
2016. A Campanha 
promovida  pela Defesa 
Civil beneficia milhares de 
pessoas com a doação 
de roupas e agasalhos 
durante o severo inverno 
no Estado.

Empresas preparam-se 
para o eSocial
Em mais uma iniciativa para atualização das empresas filiadas, 
o Sinmetal promoveu o curso eSocial - Sistema de Escrituração 
Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas, no dia 22 de junho. O eSocial é o novo projeto do 
Governo Federal que vai unificar o envio de informações pelo 
empregador em relação a seus empregados e será implantado 
em breve para todos os portes de empresas. O curso foi baseado 
no novo manual  do eSocial e teve por objetivo demonstrar 
para os participantes como a folha de pagamento digital já é 
realidade e o que as empresas precisam fazer para se preparar 
para o momento da obrigatoriedade. Participaram profissionais 
de Recursos Humanos/Departamento Pessoal, Tecnologia 
da Informação, Contadores e demais áreas envolvidas neste 
processo nas empresas. O curso foi ministrado por Elielton 
Souza, Contador, Consultor Fiscal Tributário Empresarial e 
Instrutor de Cursos de e-Social em diversas entidades.
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EMPREsas fiLiaDas
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U m a  d a s  p r i n c i p a i s 
fabricantes de caldeiras do 
Brasil, e uma das poucas 
grandes indústrias de 
Porto Alegre, a Weco S.A. 
Indústria de Equipamentos 
T e r m o m e c â n i c o s , 
completou 50 anos de 
atuação no último mês de 
junho. A empresa produz 

uma completa linha de equipamentos, com os mais 
recentes avanços da tecnologia mundial no setor. À época 
de sua fundação, nos anos 1960, fabricou para a Kepler 
Weber S.A. fornalhas a óleo para secadores de cereais 
produzidos pela empresa de Panambi. 
Posteriormente, projetou e desenvolveu queimadores 
de óleos leves e pesados, caldeiras a óleo diesel e óleo 
combustível, fornos metalúrgicos e evaporadores a vácuo. 
Com a crise do petróleo em fins de 1977, produziu fornalhas 
e caldeiras a carvão mineral disponível na região Sul do 
País, em caráter pioneiro no País. Também desenvolveu 
equipamentos para queima de lenha e outros combustíveis 
alternativos, como casca de arroz e bagaço de cana. 
Atualmente, fabrica caldeiras para calefação e água 

WECO - 50 Anos de História

Fornalhas da Weco secam grãos nos grandes silos para produ-
tos agrícolas 

quente para banhos, autoclave para vulcanização e 
esterilização, trocadores de calor, vasos de pressão e 
tanques metálicos. Também distribui equipamentos de 
marcas internacionais, como os queimadores para óleo 
diesel ou gás suecos da Bentone, os da finlandesa Oilon, 
radiadores italianos para sistemas de calefação e lã de 
vidro da Isover. Agora, vai comercializar sistemas de 
secagem de madeira da italiana BIGonDRY

com tecnologia brasileira e três décadas de história, 
a Perto atua no mercado com soluções de hardware, 
software e serviços de outsourcing, oferecendo terminais 
de autoatendimento para bancos, estacionamentos, 
varejo, transporte urbano, além de cofres inteligentes, 
Pos, impressoras térmicas Nfc-e e soluções para 
gestão de filas e atendimento. Possui uma planta 
industrial com mais de 44 mil metros quadrados em 
Gravataí, no Rio Grande do sul, e escritórios em 22 
cidades, garantindo atendimento de assistência técnica 
próprio para seus produtos. 
No segundo semestre de 2016, a Perto inaugurará sua 
fábrica em Jaipur, na índia. 
a sólida estrutura industrial, aliada à alta tecnologia, 
permite à empresa oferecer soluções que diferenciam 
os clientes em seus mercados. a Perto faz parte do 
Grupo Digicon, que desenvolve também soluções em 
hardware, software e serviços para controle de acesso, 

Perto S.A. oferece soluções de hardware, 
software e serviços de outsourcing

controle de tráfego, estacionamento, controle de 
ponto e componentes aeronáuticos.
Mais informações podem ser obtidas no site da 
empresa: www.perto.com.br

31ª Feira Internacional da 
Mecânica em São Paulo

25a MERCOPAR

AVISULAT - Congresso 
e Feira Brasil Sul de 
Avicultura, Suinocultura 
e Laticínios – Feira 
de Equipamentos, 
Serviços e Inovação 

Com o objetivo de proporcionar novas perspectivas de integração e negócios, 
o Simetal incentiva as indústrias filiadas a participarem de feiras e eventos. 

A Mercopar é hoje uma das maiores feiras 
mundiais de subcontratação e inovação 
industrial. A edição 2016 acontece de 04 
a 07 de outubro, no Centro de Feiras e 
Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. 
O Sinmetal e 10 empresas filiadas estão na 
25ª edição da Mercopar com um estande 
de 198m². As empresas que participam este 
ano são: Artemolas Indústria e Artefatos 
de Metal, BCM Engenharia, Tecnofundi 
- Fundição de Metais, Weco - Indústria 
de Equipamento Termo-Mecânico, Gaia 
Indústria e Comércio de Telas de Projeção 
de Imagem, Embrasul Indústria Eletrônica, 
Reitz Ferramentas Pneumáticas, Wimol 
Indústria de Molas, Cliever Soluções 
em Prototipagem e Novus Produtos 
Eletrônicos.

Este ano pela primeira vez, o Sinmetal esteve presente 
junto com as empresas fliadas na Feira Internacional da 
Mecânica. A edição 2016 da Feira aconteceu de 17 a 21 
de maio no Centro de Exposições do Anhembi em São 
Paulo. Na 31ª edição da mais tradicional feira do setor 
de máquinas e equipamentos, cerca de 76.500 pessoas 
circularam pelo pavilhão, dentre elas, mais de 1.100 com-
pradores internacionais de 71 países. Ainda este ano, o Sinmetal está promovendo 

a participação das empresas na V AVISULAT 
– Congresso e Feira Brasil Sul de Avicultura, 
Suinocultura e Laticínios – Feira de 
Equipamentos, Serviços e Inovação que será 
realizada nos dias 22, 23 e 24 de novembro 
de 2016. O Evento terá como sede o Centro 
de Eventos FIERGS, Porto Alegre/RS e 
contará com a participação de Empresários, 
Técnicos, Produtores e outros representantes 
de atividades ligadas direta e indiretamente 
com os segmentos envolvidos.

Feiras e Exposições 

Estande das empresas filiadas ao Sinmetal atrai a a atenção dos participantes na MERCOPAR

fEiRas E EVENtos
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fEiRas E EVENtos

O Sinmetal esteve representado, através 
de seu Vice Presidente, Guilherme 
Scozziero, na 31ª edição da IMTS 
Chicago. Trata-se de um evento voltado 
ao setor metal-mecânico que conta com 
mais de 2.000 expositores divididos em 
4 grandes pavilhões, totalizando uma 
área de aproximadamente 120.000 
m², onde 115.000 visitantes do mundo 
inteiro puderam conferir de perto as 
mais recentes novidades em máquinas, 
ferramentas, softwares para a indústria, 
componentes para a fabricação de 
máquinas e dispositivos, sistemas e 
processos industriais e controle de 
qualidade.

Com uma estrutura muito 
bem montada, o visitante 
pode encontrar na IMTS:
• Usinagem - Centros 
de Usinagem e Tornos, 
desde os mais simples 
até os mais complexos, 
sistemas e dispositivos 
para  automação e 
manufatura flexível;
• Ferramentas - Sistemas 
de fixação e troca-rápida, 
novidades em ferramentas 
de usinagem e todo o tipo 
de acessório relacionado;
•  C o r t e / S o l d a  - 
Equipamentos Laser, Plasma, Corte 
por Água, Soldagem (incluindo robôs) e 
também tratamento térmico;
• Qualidade assegurada - Equipamentos 
e dispositivos para controle de qualidade, 
tanto dimensional quanto metalográfico;
Também há uma grande quantidade 
de expositores oferecendo soluções 
em lixamento, polimento, controles 
CAD&CAM, geração de engrenagens, 
brochamento, componentes de máquinas, 
hidráulica, limpeza de peças e controle 
ambiental, entre outros.

Mostra Internacional de Tecnologia em Manufatura

Em conjunto com a IMTS, ocorrem 
exposições paralelas, com foco na 
indústria automotiva, acionadores e 
automação e tratamento de superfícies.
O grande destaque dessa edição da IMTS 
foram as máquinas impressoras 3D, nos 
mais variados tamanhos e imprimindo 
desde plástico até alumínio e aço. Foram 
mostradas as mais diversas peças 
fabricadas através desse processo, desde 
componentes minúsculos e precisos 
até carrocerias de carros em plásticos 
especiais.

Em encontro com empresários e imprensa ministro ressalta a 
importância da aprovação da PEC dos gastos públicos
Atendendo ao convite da Revista Voto , o Presidente do Sinmetal e vice-presidente 
da Fiergs, Gilberto Pocello Petry,  participou no dia 30 de setembro, em Porto Alegre, 
da palestra com o ministro Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha a empresários, 
jornalistas e profissionais liberais no evento Brasil de Ideias. Na palestra, o 
ministro falou sobre a importância da reforma da Previdência e a aprovação da 
Proposta de Emenda Constitucional que limita o crescimento dos gastos públicos 
à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Padilha apontou que essas são 
as duas principais medidas econômicas em discussão para que o crescimento 
seja retomado. A aprovação da PEC do teto dos gastos públicos será passo 
fundamental para que haja a atração dos investidores internos e estrangeiros. 
Padilha reiterou que as aprovações no Congresso acontecerá ainda em 2016, para 
entrar em vigor na virada do ano. O ministro-chefe da Casa Civil acrescentou que 
a retomada do crescimento econômico no Brasil é a solução “para tudo”, mas 
destacou que os municípios, Estados e União terão que controlar seus gastos. Na 
palestra do Brasil de Ideias, Padilha voltou a negar que haja intenção de aumentar 
impostos. O evento Brasil de ideias teve o patrocínio da Braskem, Carrefour, 
Celulose Riograndense, Gerdau e Souza Cruz. Gilberto Porcello Petry e o Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.


