
 

 

 

 

Ofício nº 07/ 2021 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Jair Messias Bolsonaro 

 

Assunto: Carta aberta com reivindicações apontadas pela Associação das Entidades 

Representativas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha (CICS Serra) 

 

A vinda do Excelentíssimo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, faz vibrar a Serra 

gaúcha. A região, com forte vocação empreendedora, construída com a força do trabalho de sua gente, e 

alicerçada em sólidos valores, encontra representação na brilhante figura do líder supremo de nossa nação.  

 

Ao mesmo tempo que nos sentimos gratificados pelo prestígio de sua presença, encontramos, em 

sua passagem pela Serra Gaúcha, oportunidade única de apresentar ao Excelentíssimo Presidente uma 

pauta de reinvindicações de extrema importância para os setores produtivos gaúchos. Os municípios que 

compõem a Serra Gaúcha – são mais de 30 cidades nessa macrorregião – são de fundamental participação 

e contribuição no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Juntos, esses municípios congregam 

população de 840.117 habitantes e respondem por um PIB de R$ 25.725.276.057,00 – fruto de sua forte 

industrialização, que gera receita e tributos para o país, além de emprego e renda para a população. 

 

A Serra gaúcha é um importante polo produtivo que sofre com as deficitárias condições de 

infraestrutura, um problema histórico no Brasil. É de comum entendimento que esse cenário temerário 

precede o Governo do Excelentíssimo Presidente Bolsonaro, sendo o resultado de décadas de má gestão 

pública e corrupção, entre outros. Assim, os empreendedores da região depositam no Ilustríssimo Presidente 

suas esperanças em busca do atendimento de questões prioritárias, que carecem da atenção imediata do 

Governo Federal. São elas: 

 

- INFRAESTRUTURA TERRESTRE: no Modal Rodoviário: urge que o Governo Federal contemple 

a macrorregião com investimentos em infraestrutura rodoviária, por onde escoa para todo o restante do Brasil 

e demais países de destino da produção industrial da região. São necessárias melhorias nas BR-116 e BR-

470, especialmente com a duplicação do trecho entre Bento Gonçalves e Nova Prata, bem como a 

pavimentação de 43 km da rodovia que liga o município de Protásio Alves até a BR 285. Região extremamente 

industrializada, e também com excelente potencial turístico, carece de melhorias no acesso ao Centro do país 

através da BR 285 (bioceânica). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- No Modal Ferroviário: a Serra gaúcha comporta, pelo menos, um terminal ferroviário, com ramal 

na cidade de Vacaria, necessário e suficiente para atender as demandas produtivas. 

 

- INFRAESTRUTURA MARÍTIMA: No Modal Marítimo/Hidroviário: diante das privilegiadas e 

favoráveis condições naturais da região, investir na viabilização de um novo Porto, este localizado no Litoral 

Norte gaúcho, é passo fundamental para agregar desenvolvimento ao Estado. 

 

Confiamos que o Governo Bolsonaro possa auxiliar a Serra Gaúcha a crescer, se desenvolver e 

prosperar ainda mais, contemplando a região com os investimentos necessários para viabilizar o alcance de 

seu pleno potencial econômico, turístico e, consequentemente, social. 

 

Atenciosamente, assinam esse documento as 16 entidades representativas que integram a 

Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha (CICS Serra), 

 

 

CIC de Antônio Prado 

CIC de Bento Gonçalves 

ACI de Carlos Barbosa 

ACIC de Casca 

CIC de Caxias do Sul 

CICS de Farroupilha 

Centro Empresarial de Flores da Cunha 

CIC de Garibaldi 

CIC de Guaporé 

ACISA de Ipê 

CIC de Nova Prata 

CIC de Paraí 

CIC de São Marcos 

ACISCO de Serafina Corrêa 

CIC de Vacaria 

ACIV de Veranópolis 

 

 

 

Na expectativa de que Vossa Excelência possa atender aos nossos anseios, desejamos uma ótima 

visita ao Rio Grande do Sul. 

 

 

 

_________________________________________ 

 

Elton Paulo Gialdi 

Presidente da Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha  


