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Merc-024/2021. 

Teresópolis, 05 de novembro de 2021. 
 
 

Exmo. Sr. Claudio Castro 

Governador do Estado do Rio de Janeiro 

 Palácio Guanabara 

Rua Pinheiro Machado, s/nº  Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ 

 

Exmo. Governador: 

A Agência de Desenvolvimento do MercoSerra reúne inúmeros Empresários dos 

Municípios de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, e, na nossa próxima Assembléia 

Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 18/11/21, estaremos, 

provavelmente, referendando a entrada dos Muncípios de Areal e Guapimirim, que 

virão somar-se à esta grande inciativa da Sociedade Civil Organizada, que tem como 

principais objetivos a integração , o fortalecimento e o desenvolvimento da Região.  

Agradecemos a oportunidade do encontro com V.Sa. realizado no dia 05 de novembro 

de 2021 e organizado pelo Prefeito Vinicius Claussen, onde os Empresários do 

MercoSerra poderão levar ao vosso conhecimento e discutir os principais pleitos da 

Região, com foco no desenvolvimento econômico desta importante Região, onde a 

Agência do MercoSerra tem atuado no estímulo a geração de emprego e renda com 

sustentabilidade. 

De forma colegiada, elencamos alguns temas de elevada relevância para o fomento da 

região, e por consequência do estado do Rio de Janeiro, sendo algumas delas 

relacionadas diretamente ao atual Planejamento PluriAnual da Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. 
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FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS  

 

Alteração do Art. 2º, II da da Lei 6.979 de 31.03.15 (Tributo Regional) que dispõe 

sobre tratamento tributário especial em caráter regional aplicado a estabelecimentos 

industriais do Estado do RJ, passando a vigorar com o seguinte texto: 

“Art. 2º Poderão ser enquadrados no Tratamento Tributário Especial referido no artigo 1º desta Lei os 

estabelecimentos industriais localizados nos seguintes municípios ou distritos industriais: 

II - Distritos Industriais: de Barra do Piraí, de Japeri, de Paracambi, de Pinheiral, da Posse (Petrópolis) 

e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, por meio de 

gestão completa ou compartilhada.” 

Desta forma, se amplia a possibilidade de instalação de novos condomínios industriais com o 

apoio técnico da CODIN, o que pela redação original está limitado ao Condomínio Industrial 

de Queimados. 

 

Prorrogação da data limite de fruição do benefício fiscal de redução de alíquota 

do ICMS de 19% para 2%, prevista na Lei Estadual  nº 6.979/2015, fixada em 

31.12.2032, por meio do Decreto nº 46.409 de 30.08.2018, que inclui o Distrito 

Industrial da Posse (em Petrópolis), uma vez que o Município está em forte 

movimentação para, finalmente,  iniciar a instalação de empresas no referido Distrito, 

as quais serão diretamente beneficiadas por tal prorrogação; 

 

Efetivar o estudo sobre a regulamentação incentivos fiscais para as diversas 

cadeias produtivas locais, como dos setores de vinícolas e cervejarias, através de 

mapeamento de Leis de Incentivos Fiscais já existentes nos estados de SP, MG e 

ES e que podem ser replicadas no RJ; 
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Elaborar um Estudo Técnico e Executar a urbanização do Distrito Industrial da 

Posse, que hoje conta com a geração de mais de 200 empregos diretos. 

 

Elaborar um Estudo Técnico e apoiar a implantação do AgroParque CODIN - 

Condomínio Agro Industrial da CODIN em Teresópolis com o foco no 

beneficiamento da produção da agrícola, gerando valor agregado e ampliando a oferta 

de produtos. Também será estimulada a instalação de empresas do setor de tecnologia 

e de centros de distribuição e logística. 

 

Elaborar um Estudo Técnico sobre a viabilidade da implantação da vinocultura 

na região serrana, bem como o estímulo a plantação do lúpulo, demonstrando 

áreas com potencial, o perfil de investimento e a cadeia produtiva relacionada 

potencial. 

 

 

FORTALECIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS 

 

Oficilializar, através de um Termo de Cessão do Governo do Estado para o 

Município de Petrópolis, a utilização e gestão do prédio onde encontra-se 

instalado o “Centro da Moda” (Rua 24 de Maio s/nº) onde anteriormente funcionava 

a 105ª D.P. O citado Termo de Cessão encontra-se vencido, sendo de grande 

importância a continuação desta parceria entre o Estado do RJ e o Município de 

Petrópolis, visto neste local funcionar um exitoso APL formado pelo Senai, Sindicado 

de Confecções, Associação da Rua Teresa e Prefeitura; 
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Estabelecer um Plano de Trabalho, com datas, para a realização de encontros de 

atendimento aos empresários com o potencial e perfil nas seguintes áreas 

temáticas: 

Enquadramento no tratamento diferenciado das leis de incentivo estadual: 

- Lei 9.025 de 25.09.20 (RioLog), que dispõe sobre instituição de um regime 

diferenciado em tributação para o Setor Atacadista; 

- Lei 6.979 de 31.03.15 (Tributo Regional) que dispõe sobre tratamento tributário 

especial em caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais do Estado do RJ; 

- Lei 8.960 de 30.07.20 (Metal Mecânico) que dispõe sobre a Instituição de um regime 

diferenciado de tributação para o Setor Metal Mecânico, com base no § 7º do artigo 3º 

da Lei Complementar nº 160/17, como também da cláusula 12ª do convênio ICMS nº 

190/17, nos termos em que especifica; 

Apoio a Exportação: 

Mapear empresas da região com o potencial de exportação auxiliando do mapeamento 

das oportunidades a consolidação do acesso aos novos mercados, envolvendo: 

- Qualificação dos setores e ampliação da competitividade;  

- Aproximação com os mercados consumidores internacionais; 

- Ações de promoção internacional; 

- Projeção sobre mercados internacionais; 

- Capacitação sobre as rotinas de exportação. 

PPA SEDEERI  

Programa 0447: Empreendedorismo e Apoio às Empresas 

Ação: 5672 – Promoção do Comércio Exterior – Marca Internacional RJ 

- Efetivar as metas estratégicas 

   7123 – Evento para a promoção do comércio exterior realizado 
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Acesso ao Crédito: 

Acesso as linhas de crédito da CODIN com o auxílio direto ao empresário, em formato 

in loco, através das Salas do Empreendedor. 

Elaborar um Estuto Técnico para a implantação e consolidação do Rota Cervejeira 

com o fortalecimento da cadeia produtiva, o turismo de experiência e a produção local. 

PPA SEDEERI  

Programa 2846: Fomento aos Arranjos Produtivos Locais 

Ação: 4499 – Apoio Técnica e Institucional às Micro, Pequenas Empresas e Indústrias 

- Efetivar as metas estratégicas 

   6982 – Empreendedor apoioado: 2022 200 / 2023 200 

 

Fortalecimento das Vocações Econômicas Regionais com destaque para os setores 

de Tecnologia e Informação; Turismo (incluindo Hotelaria e Gastronomia); Bebidas e 

Cervejarias; Metal Mecânica; Polos Moveleiros; Moda e Confecção; e Agricultura, 

atrvés das seguintes ações: 

- Elaborar um Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico Regional, demonstrando 

as vocações  

- Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional para cada setor; 

- Estabelecer uma política pública estadual de direcionamento dos investimentos 

privado de grande porte, nas vocações econômicas locais, para os municípios da 

região, inclusive com o desenvolvimento de um Guia do Investidor Regional; 

PPA SEDEERI  

Programa 2846: Fomento aos Arranjos Produtivos Locais 

Ação: 2846 Arranjos Produtivos Locais 

- Inclui a região Serrana nas metas físicas e previsão de recursos: 

   5081 – Apoio técnico aos APLs executados 

   5174 – Plano de desenvolvimento elaborado 
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Apoiar a realização da “I EXPO MERCO SERRA”, uma feira de negócios para a 

projeção da economia da região serrana fortalecendo o ambiente de negócios regional, 

nacional e internacional com a valorização das Vocações Econômicas Regional, 

conténdo: Área de Exposição, Centro de Conferências, Rodada de Negócios, Exposição 

de Equipamentos e Estruturas; Área de Convivência, sendo o públio alvo os CEOs e 

Compradores de grandes coorporações brasileiras e estrangeiras. 

PPA SEDEERI  

Programa 0447: Empreendedorismo e Apoio às Empresas 

Ação: 8273: Fomento à Comercializaçõ dos Produtos e Serviços Fluminenses – Compra Rio 

- Efetivar as metas estratégicas 

   2355 – Rodadas de negócios realizadas 

  

Implantar a sinalização turística nas rodovias que fazem a ligação entre Nova 

Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, com a identificação de pontos turísticos e as áreas 

economicamente ativas, de interesse, de hospegem e alimentação. 

 

LOGÍSTICA 

Envidar esforços junto ao Governo Federal para que sejam finalizados, no menor 

tempo possível, os estudos para elaboração do novo Edital de Concessão da 

Rodovia BR-040 , visto ser o principal eixo de ligação do RJ com a Região abrangida 

pelo MercoSerra e, há muitos anos, este pode ser considerado um dos maiores 

entraves para o desenvolvimento da Região; Sugerimos que sejam incluídos elementos 

no Edital que determinem que a nova Concessionária deverá estabelece um programa 

de Contratação de Trabalhadores local, bem como a contratação de serviços e 

aquisição de produtos de empresas sediadas na região. 
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Elaborar um Estudo Técnico sobre o potencial e a viabilidade da implantação de um 

aeroporto regional na região serrana; 

 

Envidar esforços na melhoria das Rodovias RJ-142 (SerraMar) , ligando Nova 

Friburgo a Casemiro de Abreu e na Estrada das Flores, em Vargem Alta. 

 

Articulação para o aumento dos vôos diretos das capitais de outros Estados do 

Brasil, para cidade do Rio de Janeiro, pois, hoje diversas companhias aéreas oferecem 

vôos com muitas escalas, antes da chegada ao Rio de Janeiro, o que, de certa forma, 

vem impactanto negativamente nosso turismo da Região; 

 

 

Os assuntos acima descritos têm uma grande importância para auxiliar o 

desenvolvimento de nossa Região, e, contamos com o inequívoco apoio de V.Sa. .  

 

Aproveitando esta oportunidade, gostaríamos de informar à V.Sa. que o MercoSerra 

montou um Grupo de Trabalho, com a participação das Secretarias de 

Desenvolvimento Econômico dos Municípios da Agência que neste momento tem 

como foco a realização da “ I EXPO MERCOSERRA”, em meados de março do próximo 

ano. Será um evento de negócios, onde Empresários do MercoSerra poderão mostrar 

para Compradores de todo Brasil o potencial econômico da Região, seja através de 

suas indústrias, comércios, ou prestação de serviços, sendo esta a maior Feira de 

Negócios da Região Serrana, com um potencial para a sua consolidação em edições 

anuais. Apresentamos, em conjunto com este documento, durante o encontro do dia 

05 de novembro de 2021, o detalhamento da “I EXPO MERCOSERRA”. 
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Agradecemos com todo carinho e respeito toda atenção dispensada por V.Sa. ao 

Empresariado do MercoSerra, e, colocamo-nos totalmente à disposição de V.Sa. para 

darmos continuidade aos temas abordados no presente Ofício. 

 

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta 

consideração, 

 

Atenciosamente, 

 

 

Luiz Fernando Gomes 

Presidente MercoSerra 

 

 

Hingo Hammes 

Prefeito de Petrópolis (interino) 

 

 

Gutinho Bernardes 

Prefeito de Areal 

 

 

Vinicius Cardoso Claussen da Silva 

Prefeito de Teresópolis 

 

 

Johnny Maycon 

Prefeito de Nova Friburgo 

 

 

Marina da Rocha 

Prefeita de Guapimirim 

 

 

mailto:MercoSerra@outlook.com

