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 ⁄ ENTIDADES EMPRESARIAIS

A Federação de Entidades 
Empresariais do Rio Grande Sul 
(Federasul) prepara uma série de 
atividades para marcar o seu ani-
versário de 95 anos, que ocorre 
no dia 28 de outubro. No calen-
dário de eventos, está a realiza-
ção de uma reunião-almoço Tá na 
Mesa especial, programada para 
o dia 26 de outubro; um congres-
so agendado para os dias 10 e 11 de 
novembro, reunindo todas as filia-
das à Federasul, em Gramado, na 
serra gaúcha; e uma série de pro-
gramas de entrevistas em podcast 
com ex-presidentes da Federasul 
entrevistados pelo atual dirigen-
te da entidade, Anderson Traut-
man Cardoso.

Cardoso já gravou com Anton 
Karl Biedermann, presidente da 
Federasul de 1990 a 1996, e com o 
empresário Humberto Ruga, que 
dirigiu a entidade de 2000 a 2002, 
e que também é o atual presiden-
te do Conselho Superior da enti-
dade. Estão previstas ainda entre-
vistas com Mauro Knijnik (1996 a 
2000), Paulo Afonso Feijó (2002 a 
2006), José Paulo Dornelles Cairoli 
(2006 a 2012), Ricardo Russowsky 
(2012 a 2016) e Simone Leite (2016 
a 2020).

Para além das celebrações, o 
atual presidente destaca o trabalho  
focado em inovação, tema priori-
tário de sua gestão. Trautman ob-
serva que a instituição passou a 
acompanhar as mudanças cultu-
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rais que se intensificaram na pan-
demia, com a aceleração de pla-
taformas tecnológicas e negócios 
envolvendo inovação.

Segundo o dirigente, a Fede-
rasul percebe tais transformações 
nos hábitos das pessoas, que agora 
estão vivendo de um modo mais 
prático. “Não faz mais sentido as 
pessoas, por exemplo, ficarem es-
perando em um fila para serem 
atendidas, ou seja, é uma nova 
cultura, que vem se formando 
(rapidamente). A pandemia ace-
lerou esse processo de digitaliza-
ção”, salienta.

Cardoso lembra que a Federa-
sul abordou, durante todo o ano de 
2021, o tema inovação e inclusive, 
neste período. O atual presidente 
informa que foi assinada uma par-
ceria com a Fundação Dom Cabral 
permitindo a oferta de pós-gradua-
ção e de cursos de aperfeiçoamen-
to em gestão para as suas filiadas.

“A Federasul também fechou 

uma parceria com o Sebrae para 
levar um programa na área de ino-
vação para o interior do Rio Gran-
de do Sul, sendo aplicado junto as 
Associações Comerciais, Indus-
triais e de Serviços (ACIs) e ma-
peando cada necessidade de cada 
localidade”, detalha.

Anderson Cardoso também 
destaca uma parceria com o Ins-
tituto Caldeira, hub de negócios 
inovadores, para estabelecer uma 
conexão com lideranças empre-
sariais do interior do Rio Grande 
do Sul para ofertar atualização de 
conhecimentos. “Qual é o grande 
ativo da Federasul? É a capilarida-
de e a transversalidade; nós repre-
sentamos o comércio, a indústria, 
agricultura, tecnologia, serviços, 
ou seja, estamos presentes em to-
dos os setores da economia”, diz. 
Cardoso visitou o Jornal do Comér-
cio na sexta-feira, quando foi rece-
bido pelo diretor de Operações do 
JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Federações retomam Encontro de Embaixadores
A Federasul, com as demais 

federações empresariais do Esta-
do, está retomando a realização do 
Encontro de Embaixadores, depois 
de 16 anos. O evento será realiza-
do na quinta-feira, dia 30 de ju-
nho, das 13h30min às 18h, no Sa-
lão Nobre do Palácio do Comércio, 
em parceria da Farsul, Fecomércio 
e Fiergs.

O presidente da Federasul, An-
dreson Trautman Cardoso, explica 
que a ideia central da retomada é 
contribuir com a identificação de 
oportunidades internacionais de 
negócios para o Rio Grande do Sul.

O evento contará com a par-

ticipação do governador do Es-
tado, Ranolfo Vieira Júnior, na 
abertura, e oportunizará aos em-
presários debater sobre o cenário 
econômico internacional em três 
painéis: o primeiro, às 14h, abor-
dará a inovação como base para 
o desenvolvimento, com a parti-
cipação do embaixador de Israel, 
Daniel Zonshine, e o cônsul geral 
dos Estados Unidos em Porto Ale-
gre, Shane Christensen, com a me-
diação do presidente da Federasul.

Em seguida, às 15h30min, a 
ministra-conselheira da China, 
Shao Yingjun, e o presidente da 
Associação Brasileira de Proteína 

Animal (ABPA), Ricardo Santin, 
vão abordar as relações comer-
ciais do Rio Grande do Sul com a 
China no novo cenário geopolítico.

Por fim, às 16h45min, o tema 
será a situação econômica dos paí-
ses vizinhos do Brasil e as perspec-
tivas das relações comerciais com 
a União Europeia. Estão previstas 
as participações do cônsul geral 
da Argentina, ministro Jorge Per-
ren, e da cônsul-geral do Uruguai 
em Porto Alegre, Liliana Buonomo, 
seguidas da apresentação da vi-
são da Alemanha sobre o assunto, 
pelo cônsul geral em Porto Alegre, 
Milan Simandl. 

Guarida brilha na SindExpo
Com o objetivo de reunir as principais soluções
e tendências para o mercado condominial,
SindExpo ocorreu nos dias 24 e 25 de junho, no
BarraShoppingSul

T ecnologia, soluções para quem vive em condomínios, gestão condominial e ten-
dências do mercado imobiliário. Essas foram as principais temáticas abordadas
na edição 2022 da SindExpo – a maior feira de negócios para condomínios do Sul

do Brasil. O evento ocorreu nos dias 24 e 25 de junho, no Centro de Eventos do
Barra Shopping Sul, e contou com uma programação voltada para síndicos, zelado-
res e demais profissionais que atuam na área de condomínios, além de empresas que
buscavam oportunidades de negócios. O espaço contou com estandes, palestras e
workshopsministrados por profissionais que são referência no mercado imobiliário.

A Guarida, patrocinadora do evento,
foi uma das expositoras, com um estande
de 40 metros quadrados projetado para
oferecer experiências e novidades aos visi-
tantes. Além disso, a imobiliária integrou
o painel “Tendências de mercado para
atuação profissional de Síndicos”. Cris-
tianeOlsson, diretora de condomínios da
Guarida, esteve entre os debatedores.

Ao todo, foram 40 expositores e uma
vasta programação de palestras, com ex-
poentes nacionais para ampliar conheci-

mentos e melhorar a atuação no mercado condominial. Ainda houve uma mentoria
do Senac RS sobre os desafios enfrentados pelos síndicos e caminhos para soluções.

O evento ainda trouxe um panorama sobre as tendências e transformações na ges-
tão condominial na atualidade, com o surgimento dos condomínios-clube, por exem-
plo, que contam com mais áreas de lazer e até espaços de coworking. Dessa forma,
soluções inovadoras começam a despontar, que vão desde o projeto arquitetônico, até
aplicativos personalizados para a vida condominial.

Sobre o Grupo Guarida
O Grupo Guarida atua na prestação de serviços nas áreas de administração de alu-

guéis, condomínios e venda de imóveis e seguros. Já conquistou diversas premiações
e reconhecimentos como: Melhores Empresas para Trabalhar RS, Brasil e América
Latina do Great Place to Work Institute - GPTW, Top of Mind / Love Brands POA do
Grupo Amanhã, Top Ser Humano - ABRH, Marcas de Quem Decide do Jornal do Co-
mércio e Instituto Qualidata, e Prêmio Responsabilidade Social Assembleia Legislati-
va RS. Através da consolidação do seu programa de governança corporativa, a Guarida
passou a fazer parte do Grupo Guarida, reforçando ainda mais a relação de confiança
que construiu junto aos clientes.

SEMIPRESIDENCIALISMO,UMA
SOLUÇÃO PARAOBRASIL?

O amigo Bruno Queiroz Ceretta, doutorando em Direito na Universidade de
Roma I – “La Sapienza”, manda artigo sobre a importância do sistema semipre-
sidencialista.

Em 17 de março, o presidente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira (PP), instituiu um grupo de trabalho
voltado à discussão do sistema de governo chamado de
semipresidencialista. Contudo, o tema não representa
uma originalidade absoluta em Brasília. Existem propos-
tas semelhantes no Congresso Nacional e o assunto foi
mencionado em algumas ações diretas de inconstitucio-
nalidade julgadas no Supremo Tribunal Federal.

Em linhas gerais, o semipresidencialismo caracteriza-
-se como um modelo diferente de outros dois, um pou-
co mais conhecidos: o presidencialismo, sistema atual, e
o parlamentarismo, presente no passado brasileiro. Em
verdade, é um híbrido entre ambos. Tenta assimilar suas virtudes e superar alguns
problemas neles existentes.

Diferentemente do parlamentarismo, o Presidente da República, no semipresi-
dencialismo, não desempenha um papel preponderantemente simbólico. Conserva
poderes. Pode atuar na resolução de crises políticas, por exemplo. O Presidente da
República, eleito de forma direta pelo povo, indica um Primeiro-Ministro, que é, en-
tão, aprovado pelo Parlamento e encarregado de conduzir a maior parte dos assuntos
governamentais.

Com semelhanças ao parlamentarismo, porém, o Primeiro-Ministro pode ser subs-
tituído sem que uma crise seja necessariamente deflagrada. Inexiste o cenário de di-
ficuldades generalizadas do impeachment, por exemplo. Tem-se fluidez para essas
substituições.

O semipresidencialismo está presente em alguns países, como a França e Portugal.
Naturalmente, não é perfeito. Não bastamudar os procedimentos de funcionamentoda
política concreta para que desafios históricos sejam resolvidos automaticamente. Toda-
via, oferece, sim, possibilidades ausentes nomodelo presidencial contemporâneo.

Bruno José Queiroz Ceretta

DIVULGAÇÃO GUARIDA.

Na SindExpo 2022, a Guarida patrocinou,
montou estande e participou dos debates.
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Você encontrará no livro “Horário Nobre da sua
vida” essa e muitas outras frases de efeito, que
vão lhe influenciar para viver uma vida melhor.

Adquira já o seu exemplar no link
https://horarionobredasuavida.com.br/livros/

ou em qualquer das onze Livrarias Santos.


