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A Divitrini tem orgulho em
parabenizar o Sindicato das
Indústrias de Igrejinha, que
completa seus 40 anos de
jornada e a todos o seus
colaboradores pelo excelente
trabalho a qual tem exercido
ao longo destes anos.

40 anos fomentando o setor 
calçadista igrejinhense

A trajetória do Sindicato da Indústria 
de Calçados de Igrejinha (Sindigrejinha) 
começou no final dos anos 70. Em 1977, 
surgiu o embrião do sindicato, em 5 de 
maio. Naquela data, foi criada a Associa-
ção Profissional das Indústrias do Vestuá-
rio de Igrejinha. 

Dois anos depois, em 25 de junho de 1979, 
o primeiro presidente do sindicato, Nelson 
Heidrich, recebeu das mãos do ex-presidente 
da República João Batista Figueiredo, a carta 
sindical (reprodução ao lado). Nela, havia a 
aprovação do estatuto da entidade, que reco-
nhecia a criação do Sindicato da Indústria de 
Calçados de Igrejinha (Sindigrejinha).

Em seus primeiros anos, o Sindigrejinha era 
sediado em um prédio alugado, na Rua Inde-
pendência. Diante do crescimento do número 
de associados e também do polo calçadista de 
Igrejinha/RS, houve a necessidade da instala-
ção de uma sede própria. Em 1987, foi definida 
a comissão de obras, formada por Roberto Ar-
genta, Valdir Bender e Darci Krause. O prédio 
começou a ser erguido em 1989 e, em dezembro 
de 1998, foi concluída a construção. Hoje, o Sin-
dicato está na Travessa Germando Neubarth, no 
Centro de Igrejinha.

Aos poucos a entidade passou a ser reconhe-
cida por seu foco na sustentabilidade das empre-
sas. A primeira grande iniciativa em prol do meio 
ambiente foi a criação da Central de Resíduos, em 
1996. Nela, o Sindigrejinha realiza o gerenciamen-
to dos resíduos gerados pelas empresas associadas, 
e assim, os destina para os mais variados tratamen-
tos. Outro programa adotado pelo Sindigrejinha é 
o Caminho Sustentável. Desde 2009, o projeto só-
cio-ambiental auxilia no desenvolvimento sustentá-
vel das empresas do setor calçadista. 

Também em 2009, o sindicato passou por mudan-
ças em seu estatuto, após exigências feitas pelo Códi-
go Civil. Foi neste ano que a instituição passou a ter o 
seu nome atual – Sindicato da Indústria de Calçados 
de Igrejinha.

Com estas iniciativas, o trabalho do Sindigrejinha 
tem um grande reconhecimento nestas quatro déca-
das e continuará desenvolvendo importantes projetos 
para melhorar a indústria igrejinhense.

 

 Nelson Heidrich (1979-1982)

 Lauro C. Krause (1983-1984)

 Kurt P. Trott (1985)

 Alípio H. Petzinger (1986-1988)

 Juersi S. Lauck (1989-1991)

 Adair A. Grings (1992-1994)

 Roberto Argenta (1995-1997)

 Renato Klein (1998-2000)

 Wolmir Muller (2001-2003)

 Heitor V. Linden (2004-2009)

 Renato Klein (2010-2016)

 Erno Luis Feyh (2017-presente)
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o Sindigrejinha
No dia 8 de dezembro de 2016, o empresário Erno Luis 

Feyh assumia um dos maiores desafios de sua vida. Na data, 
Feyh tomava posse como presidente do Sindicato da Indús-
tria de Calçados de Igrejinha (Sindigrejinha) para o triênio 
2017-2019. O chamamento começava por suceder no coman-
do do sindicato o emblemático Renato Klein – líder que por 
mais tempo comandou o sindicato (quatro mandatos, num to-
tal de 11 anos e meio). 

“O Renato me pegou completamente de surpresa ao me fa-
zer o convite para substituí-lo na presidência do Sindigrejinha. 
Aceitei este enorme desafio, sabendo de toda a responsabilida-
de. Tive a felicidade de poder contar com todos os ensinamen-
tos dele, que é meu guru, meu professor”, destaca Feyh. O em-
presário se diz muito grato a Klein pelo convite e por todos os 
ensinamentos que teve do executivo. Ele comenta ainda da sua 
realização em comandar o sindicato. “Aprendi e cresci bastante ao 
assumir o desafio de presidir o sindicato. Eu evoluí como pessoa e 
como empresário”, pontua.

Feyh chega ao último ano de seu mandato como presidente do 
Sindigrejinha em um momento bastante simbólico, quando o sindi-
cato completa quatro décadas de atividades. O objetivo é bem claro 
e definido, segundo o próprio empresário. “O grande foco é zerar o 
passivo ambiental do setor calçadista de Igrejinha. O passivo vai ser 
zerado, isso é uma questão de tempo”, frisa ele.

No começo da década de 1990, Feyh fundou a Pegasus Bordados 
Eletrônicos, em Novo Hamburgo/RS. Por conta da demanda de seus 
clientes, o empresário transferiu a operação da empresa para Igrejinha 
em 1999. Foi a paixão pela preservação ambiental que fez com que o 
empresário tivesse o primeiro contato com o Sindigrejinha, sindicato 
referência na destinação correta de resíduos industriais. “A nossa si-
nergia está aí. Me associei ao Sindigrejinha quando o sindicato come-
çou um programa de sustentabilidade, com a proposta de zerar o pas-
sivo ambiental”, completa Feyh.

A preocupação com o meio ambiente também já está inserida na cul-
tura organizacional da empresa comandada por Feyh. Todo o esgoto ge-
rado no empreendimento é aspirado e tratado.

“Nada vai para o bueiro, arroio ou rio. E, todo o resíduo que vai para a 
Central de Resíduos mantida pelo Sindigrejinha é rastreado, separado por 
tipos, prensado, enfardado, tudo etiquetado com códigos de barras, sendo 
enviado para São Paulo para tratamento. Nenhum resíduo fica enterrado. 
Esse trabalho já é feito via sindicato desde 2013”, explica. 

Empresário Erno Luis Feyh comanda 
o sindicato no triênio 2017-2019

Matriz Igrejinha: (51) 3549-1012 | Filial Campo Bom: (51) 3525-4376 | Filial Barueri/SP: (11) 4195-0474
Av. Prefeito Hugo Sperb, 99 - Bairro Casa de Pedra - Igrejinha - RS | E-mail: rapido@labarca.com.br | Site: www.labarca.com.br

A ENTREGADE HOJE É
MAIS DOQUE ESPECIAL!
Estamos passando aqui para parabenizar

o Sindicato da Indústria de Calçados,
Vestuário e Componentes para Calçados

de Igrejinha pelos seus 40 anos.

“Aprendi e cresci 
bastante ao 
assumir o desafio 
de presidir o 
sindicato. Eu 
evoluí como 
pessoa 
e como 
empresário.”
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Desde 1995 que o Sindigrejinha 
trabalha para destinar corretamen-
te os resíduos sólidos da produção 
das suas empresas associadas. Isso 
começou quando órgãos ambien-
tais como o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e a 
Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (Fepam) exigiram pro-
vidências da indústria para que 
houvesse um local específico pa-
ra o descarte de materiais. 

Na época, o Ibama fez as pri-
meiras notificações, aplicando 
multas para algumas empresas. 
O setor ainda não tinha conhe-
cimento de que deveria haver 
um local específico para des-
cartar adequadamente as sobras 
da produção. “Foi um susto pa-
ra nós, pois não sabíamos des-
tas exigências. E aí trouxemos 
este problema ao Sindicato. Na 
época, quem presidia era o Ro-
berto Argenta, e ele abraçou a 
causa. Ele viu que na Itália ha-
via um aterro cooperativado, e 
que partindo daquele projeto, 
o Sindigrejinha desenvolveria 
algo semelhante aqui”, lembra 
a executiva do Sindigrejinha, 
Jaqueline Ramos.

A partir de 1996 foram ini-
ciadas as obras para a criação 
de um local específico para o 
descarte do setor calçadista. 
Em setembro de 2001, hou-
ve a inauguração da Central 
de Resíduos Sólidos do Sin-
digrejinha. O local foi pio-
neiro do setor a ser inaugu-
rado oficialmente na região 
gaúcha do Vale do Paranha-
na. Para a destinação final, 
foi criado um aterro coope-
rativado, adequado confor-
me às exigências da Fepam, 
que na época incentivava a 
implantação de aterros des-
te tipo.

O início dos trabalhos 
foi feito dentro das empre-
sas, com o objetivo de di-
minuir a geração de resí-
duos em todo o processo 
industrial. Isso permitiu a 
economia das fabricantes, 
além da redução no volu-
me de resíduos para serem 
destinados.

Projeto foi 
uma das 
primeiras 
ações 
sustentáveis
do sindicato
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Central de Resíduos permite o descarte correto

Coleta seletiva
é aplicada

As empresas associadas ao 
Sindigrejinha passaram por 
intensa educação ambiental a 
partir da criação da Central de 
Resíduos. Todas as sobras das 
indústrias são encaminhadas à 
Central, e saem da fábrica com 
o Manifesto de Resíduo, separa-
das por tipo e por classe, e iden-
tificadas com etiquetas com có-
digo de barras. Isso permite ao 
sindicato fazer o rastreamento 
do resíduo até chegar no desti-
no final permanente.

A Central de Resíduos rece-
be cerca de 230 toneladas de so-
bras por ano. Além disso, o lo-
cal também coleta materiais de 
29 empresas associadas ao Sin-
digrejinha. Atualmente, os re-
síduos encaminhados à Central 
são enviados para seis tipos de 
tratamento: coprocessamento, 
hidrólise térmica, reciclagem, 
descontaminação, reaproveita-
mento e logística reversa. “Nós 
investimos em uma equipe téc-
nica que nos auxilia a cuidar da 
estação. Fizemos cursos e trou-
xemos todos para também en-
tenderem como funciona a sepa-
ração de resíduos. Quanto mais 
um resíduo for separado, mais 
reciclado ele é. E isso permite 
um encaminhamento melhor”, 
explica Jaqueline. 

A estação ocupa duas áreas, 
onde é feito o monitoramento 
ambiental de forma rigorosa, 
por meio de poços chamados 
piezômetros. A função destes 
é dar a condição de análise das 
águas superficiais e subterrâne-
as, para que seja detectada qual-
quer contaminação do solo e do 
lençol freático.

Recuperação da área
Outro desafio ambiental do sindicato foi com relação à área degradada. O Sindigrejinha foi 

atuante para recuperar a área do antigo lixão de Igrejinha, no Bairro Garibaldi. Por aproxi-
madamente 40 anos, o local foi utilizado de maneira inadequada. Em 1996, os trabalhos de 
recuperação do espaço foram iniciados, transformando o antigo lixão em um aterro de resí-
duos classe II. Há dez anos, em 2009, o aterro foi selado definitivamente, coberto com uma 
manta de polietileno de alta densidade, argila e cobertura vegetal rasteira.
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Tibúrcio Grings nasceu com 
um talento nato para os negócios. 
Acionista e diretor de desenvol-
vimento da Piccadilly Company 
(Igrejinha/RS), desde pequeno já 
mostrava determinação e criativi-
dade no setor, assim como seu pai, 
Almiro Grings, dono da fabrican-
te gaúcha.

Tibúrcio ajudava sua mãe com os 
sapatos em casa e também fazia seus 
próprios brinquedos. “Eu desenha-
va muito”, lembra. À época, não ha-
via cursos profissionalizantes, então 
resolveu trabalhar na fábrica de seu 
pai. “Ele queria outra coisa pra mim, 
mas eu queria fábrica. Ele estabeleceu 
umas regras para eu trabalhar com ele 
e eu passei por várias áreas. Mas o meu 
sonho era ser modelista”, conta. 

Antes de ter uma das grandes oportu-
nidades de sua vida, fez, acompanhado 
de um primo, seu primeiro curso para 
a função no Serviço Social da Indústria 
(Sesi).  “A partir daí começamos a ofe-

recer nossos serviços. Até que um dia, o 
modelista da fábrica (Piccaddilly) casou 
com a filha de outro fabricante de cal-
çados e preferiu acompanha-la. Aí meu 
pai me chamou”, relembra. 

Almiro lhe deu 30 dias para provar 
que ele levava jeito na área. “Era tudo o 
que eu queria. Papai do céu me ajudou e 
a minha primeira coleção foi muito bem 
aceita.” Era uma mistura de mocassins. 
“Eu sempre procurei fazer aquilo que 
os outros não fazem, não copiar o pro-
duto que está vendendo bem. Pegar a 
essência daquilo que é  novo, porque 
daí eu não vou dividir com alguém, 
mas somar.”

Tibúrcio também integra a diretoria 
da Federação das Indústrias do Esta-
do do Rio Grande do Sul (Fiergs) e 
representa, por lá, o Sindigrejinha, 
onde ocorrem reuniões semanais so-
bre assuntos e interesses da indústria 
gaúcha. “Este já é o meu quarto ano 
com a boa ação em prol do sindica-
to e do setor”, finaliza.

Heitor Klein exerce o cargo de presidente-executi-
vo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados) desde abril de 2013. Mas a sua trajetória 
na entidade começou muito antes. De 1992 até a posse 
como presidente-executivo, Klein exerceu o cargo de di-
retor-executivo. Na associação, o dirigente também co-
ordenou o Brazilian Footwear – Programa de Promoção 
às Exportações de Calçados, desenvolvido em parceria 
com a Agência de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil). 

Antes de iniciar a trajetória na Abicalçados, Klein foi 
professor das disciplinas de Contabilidade Geral e Con-
tabilidade Gerencial do curso de Ciências Contábeis na 
Universidade Feevale, de Novo Hamburgo/RS, onde se 
graduou na mesma área, em 1975. Também foi consultor 
de empresas e de 1988 a 1992 atuou na Fenac S/A, empresa 
promotora de eventos, como diretor-superintendente.

Ao longo de sua trajetória na Abicalçados, o dirigente 
tem mantido um estreito diálogo com o Sindigrejinha. 
“Os sindicatos são como braços regionais da Abical-
çados e o Sindigrejinha é um dos destaques neste rela-
cionamento que opera em favor do setor brasileiro de 
calçados. Com grande representatividade, é um dos sin-
dicatos mais atuantes, com projetos importantes e pleitos 
levados ao Poder Público”, afirma o executivo.

Na avaliação de Klein, o Sindigrejinha representa uma 
parte importante do setor calçadista brasileiro. Além dis-
so, o dirigente destaca que importantes lideranças locais 
de Igrejinha têm participado ativamente dos Conselhos 
da Abicalçados. “Assim eles trazem as demandas das 
empresas, sugerindo aperfeiçoamentos em questões que 
impactam na competitividade da indústria e apoiando 
a Abicalçados no encaminhamento das demandas se-
toriais perante as diversas instâncias de Governo e a So-
ciedade”, completa.

O presidente-executivo da Abicalçados salienta que o 
papel do Sindigrejinha, enquanto representante do setor 
em uma cidade tão forte para o calçado brasileiro, tem 
demonstrado forte relevância na comunidade local em 
ações que extrapolam a atividade setorial que represen-
ta. “Cabe referir o esforço realizado na coleta, tratamen-
to e destinação adequada dos resíduos sólidos, em ação 
coordenada pelo sindicato e que tem servido de mode-
lo para outros pólos”, sustenta Klein.

Acionista e diretor de 
desenvolvimento da Piccadilly 

Company

Presidente-executivo
da Abicalçados

“Eu sempre 
procurei fazer 
aquilo que os 
outros não fazem, 
não copiar o 
produto que está 
vendendo bem. 
Porque aí eu 
não vou dividir 
com alguém, 
mas somar.”

“Os sindicatos são como 
braços regionais da 
Abicalçados e o Sindigrejinha 
é um dos destaques neste 
relacionamento que 
opera em favor do setor 
calçadista.”

Evolução
Em relação à sua evolução no 

setor, Tibúrcio olha para o pas-
sado com orgulho. “Um dia meu 
pai me emprestou o carro dele e 
eu voltei com cepa de madeira. 
Ele disse que não havia mais nin-
guém que fizesse tamanco para 
colono”, conta. O episódio ocor-
reu em 1970, quando a Piccadilly, 
a partir do desenho de Tibúrcio, 
apostou na produção de calça-
dos femininos com cabedal de 
couro e solado de madeira. Foi 
um sucesso. “Na primeira amos-
tra dos tamancos que eu mostrei 
pro meu pai, rolou uma lágrima 
pelo rosto dele que disse tudo”, 
orgulha-se. O êxito da empresa 
e o carinho pela alma feminina 
estava eternizado. Nos anos 80 
as coleções foram conquistando 
as mulheres, o que impulsionou a 
ampliação da fábrica e filiais. Já 
nos anos 1990, a Piccadilly apre-
sentou outra tecnologia de van-
guarda: foi a primeira calçadista 
com uma marca de conforto pa-
ra o mercado. Nos anos 2000, a 
terceira geração da família reno-
vou os processos da fabricante e 
surgiu, então, a loja online.

Importância 
Tibúrcio acredita que o sindica-

to seja de suma importância para 
o município. Todas as entidades, 
ao seu ver, especialmente do se-
tor calçadista, precisam de alguém 
que olhe para os interesses dos fa-
bricantes. “Eu vejo o nosso sindi-
cato muito atuante, dando explica-
ções para que eles (fabricantes) 
não errem nas suas coleções. In-
dividualmente não conseguiríamos 
nada”, destaca. “A questão do meio 
ambiente acho bacana, pois o sin-
dicato amplia o debate sobre o ris-
co ambiental das indústrias.”
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Há 40 anos
lapidando passos.

3541.9100
www.tca.com.br

Rafael Lauck

Joel Wilhelm

Heitor Linden

Rafael Lauck representa a juventude do Sindi-
grejinha. Filho de sapateiro e de ex-presidente do 
sindicato, Rafael é atualmente 1º vice-presidente 
da entidade na gestão 2017-2019. Ele conta que o 
primeiro contato com o sindicato aconteceu natu-
ralmente. “O Sindigrejinha sempre desempenhou 
um importante papel em defesa das empresas do 
setor coureiro-calçadista. É nosso dever apoiar to-
das as iniciativas do Sindicato”, pontua.

Cotado para ser futuramente presidente do Sin-
digrejinha, o jovem, que hoje é diretor comercial 
da Usaflex, já adianta bandeiras que pretende le-
vantar em uma futura gestão como comandante 
do Sindicato. Ele adianta que quer desenvolver 
uma campanha para a atração de novos associa-
dos. “Quero criar uma força política dentro do 
Sindicato”, comenta. Ele acredita que o Sindica-
to tem que contribuir para que haja uma união 
maior do setor. “Não adianta cada um ficar pu-
xando para o seu lado. É preciso que todas as em-
presas se unam e o sindicato está aqui para isso. 
Vejo que muitas pessoas e empresas não estão re-
presentadas na entidade por falta de interesse de-
las mesmo”, afirma.

Em Igrejinha/RS, a indústria calçadista é responsável 
por 50% da geração do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Prestação de Serviços (ICMS). “O setor courei-
ro-calçadista foi fundamental para o desenvolvimento de 
Igrejinha e segue sendo hoje a mola mestra da pujança eco-
nômica do município”, afirma o prefeito Joel Wilhelm. Neste 
sentido, o chefe do executivo igrejinhense salienta a impor-
tância do trabalho conjunto com o Sindicato da Indústria 
de Calçados de Igrejinha (Sindigrejinha). “A administração 
Municipal tem com o Sindigrejinha uma relação de parce-
ria, seja nas questões locais, como nas demandas estaduais 
e federais, quando sempre que necessário estivemos de bra-
ços dados na busca de soluções para o setor, como no caso 
da manutenção da desoneração da folha de pagamento, fato 
que foi fundamental para não agravar ainda mais a crise do 
setor e em outras tantas demandas”, frisa Wilhelm.

O prefeito de Igrejinha destaca a representatividade do 
Sindicato para o município e especialmente, para o setor 
calçadista. “O Sindigrejinha é a entidade que avaliza as de-
mandas e representa as empresas na defesa incansável do 
setor em todas as esferas. Além disso o Sindicato desempe-
nha um papel fundamental no controle ambiental, investin-
do em projetos que visam, acima de tudo, preservar o meio 
ambiente”, pontua.

Wilhelm conta que tem acompanhado de perto todo o 
trabalho desenvolvido pelo Sindigrejinha ao longo dos úl-
timos anos. “Sempre acompanhei a trajetória do Sindica-
to, mas principalmente nos últimos 15 anos mais de perto, 
devido ao meu envolvimento na vida pública. Saúdo todos 
os dirigentes e ex-presidentes do Sindigrejinha, por atua-
rem em defesa do setor coureiro calçadista, que tem sido 
o responsável pela geração de emprego e renda e também 
pelo impulsionamento da economia de Igrejinha”, susten-
ta o prefeito.

Natural de Igrejinha, Wilhelm exerce seu segundo man-
dato como prefeito da cidade – de 2013 a 2016 e de 2017 a 
2020. Anteriormente, entre os anos de 2009 e 2012, o che-
fe do executivo igrejinhense foi vereador no município. Ele 
tem 41 anos, é casado com Janice e pai do Leandro. “Nasci 
e me criei em Igrejinha. Tenho muito orgulho de nossa ci-
dade”, conta.

O empresário Heitor Vanderlei Linden, sócio-diretor da 
Calçados Beira Rio – fundada na cidade de Igrejinha/RS 
em 20 de junho de 1975, na época a empresa contava com 
18 colaboradores e produzia 150 pares de calçados por dia 
– foi um dos dirigentes do Sindigrejinha. Linden presidiu 
o sindicato durante seis anos, por dois mandatos – nos tri-
ênios 2004-2006 e 2007-2009.

Linden foi o dirigente do Sindigrejinha que contribuiu 
para que pequenos fabricantes de calçados de Igrejinha ga-
nhassem projeção nacional e internacional. Ele incentivou 
a participação dos associados em feiras no Brasil e no ex-
terior. “As feiras são as grandes vitrines do setor. Contribui 
de alguma forma para que as pequenas fábricas tomassem 
gosto pela participação nas mostras setoriais”, pontua.

O dirigente também incentivou pequenos fabricantes a 
buscarem referências internacionais para o desenvolvimen-
to de seus produtos . “A partir da participação em eventos 
no exterior, incentivei as empresas a fazerem pesquisas de 
inspirações na Europa”, destaca.

Linden também contribuiu para a profissionalização do 
sindicato. “Pude, de alguma maneira, aplicar o conhecimen-
to que adquiri como dirigente de empresa no sindicato e vi-
ce-versa. Tive uma experiência muito enriquecedora como 
presidente do Sindigrejinha”, afirma o executivo.

Diretor da Usaflex e 1º vice-
presidente do Sindigrejinha

Prefeito de Igrejinha

Sócio-diretor da Calçados 
Beira Rio e ex-presidente 

do Sindigrejinha

“O Sindigrejinha desempenha 
importante papel em defesa 
das empresas do setor 
coureiro-calçadista. É nosso 
dever apoiar todas as 
iniciativas do Sindicato.”

“O Sindigrejinha é a entidade 
que avaliza as demandas e 
representa as empresas na 
defesa incansável do setor. O 
Sindicato desempenha papel 
fundamental no controle 
ambiental, investindo em 
projetos que visam acima 
de tudo preservar o meio 
ambiente.”

“Tive uma 
experiência muito 
enriquecedora 
como presidente 
do Sindigrejinha.”
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Administração Geral do Meio Ambiente.
www.msgambiental.com.br

Assessoria e Consultoria Ambiental.
Licenciamento Ambiental de Empreendimentos diversos.
Plano de Gerenciamento de Resíduos, Outorga de poços.
Projetos para Estações de Tratamento de Efluentes. etc...

Eduardo W. Escher
Gestor Ambiental

eduardo@msgambiental.com.br
51-99829-2477

Micheli S. Gonçalves
Eng Química

micheli@msgambiental.com.br
51-98445-6281

nÓs da msg soluÇÕes ambientais queremos
parabenizar o sindicato da industria de calÇados

de igrejinha pelos seus 40 anos.
temos assim muito orgulho de fazer parte

dessa equipe de sucesso.
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·PELÚCIA
·VELCRO

·LINHA
·PALMILHA
·SINTÉTICO

·TECIDO
·CACHAREL

·FAVINHO
·COLMEIA

·CAMURÇA

(51) 3239-1589 (51) 99366-9523
Av. Victor Hugo Kunz, 2211, Sala 02, Novo Hamburgo – RS

www.fbdistribuidoratextil.com.br.

Temos orgulho de parabenizar
o Sindicato de Igrejinha pelos seus

40 anos de história.

Sérgio BocayuvaAdair Grings

Workaholic. Essa é a melhor defi-
nição para Sérgio Bocayuva, CEO da 
Usaflex (Igrejinha/RS) que acumula 
experiências profissionais de mais de 
três décadas como diretor e gestor na 
elaboração e implantação de projetos 
multifuncionais a fim de oportunizar 
às empresas o crescimento em dife-
rentes segmentos de mercado. Natural 
de Ipanema, no Rio de Janeiro/RJ, Bo-
cayuva vem para o Rio Grande do Sul 
de segunda a quinta-feira, onde traba-
lha, por dia, de 12 a 14 horas.

Em novembro de 2016, juntamen-
te ao Private Equity Axxon Group, ad-
quiriu 69,76% da fabricante gaúcha lí-
der no setor de calçados femininos de 
conforto no Brasil. O desafio, desde o 
princípio, é duplicar o mercado de mul-
timarcas no Brasil e exterior, além da 
criação da operação de franquias com 
previsão de abertura de 340 unidades 
no período de seis anos. Quando veio 
para Igrejinha, ficou encantado. “As pes-
soas tem uma característica extrema-
mente para o bem, trabalham gratuita-

mente em prol do povo. São solidárias, 
cordiais, afetivas, a comunidade é com-
panheira. Então no primeiro contato com 
a Usaflex e com o município, percebi que 
havia algo diferente”, disse. É neste emba-
lo que ele acredita que o sindicato é uma 
peça importante na engrenagem do se-
tor calçadista.

De acordo com o CEO, é de suma im-
portância manter a sede da empresa no lo-
cal da sua fundação. “Existe uma identida-
de, um braço ligado ao seu comprador e a 
sede. Acredito muito nisso, tanto que ape-
sar de ser carioca, entendi que eu tinha que 
vir para cá.” 

Experiência
- De agosto de 2009 a setembro de 2014, 

Bocayuva foi sócio e CEO do Mundo Verde, 
juntamente ao Axxon Group. Os resultados 
da empresa via crescimento do número de 
lojas foi de 126 para 352 unidades.

Anteriormente, como Deal Maker Sr. de um 

Banco de Investimentos, exercia o papel de 
advisor em empresas que necessitavam de 
suporte estratégico para implantação de ope-
rações estruturadas de dívida e/ou equity, 
como ponte à futura abertura de capital via 
IPO ou Bovespa Mais.

Na Embelleze, em seis anos ajudou a 
alcançar a liderança do mercado de cos-
méticos frente à Wella e a Loreal através 
do desenvolvimento da célula de pla-
nejamento e controle, inteligência de 
mercado, trade e pesquisa, elevando o 
faturamento de R$ 102 mi em dezem-
bro de 2001 para de R$ 308 mi em de-
zembro de 2007.

Adair Grings viveu a maior parte de 
sua vida para os negócios da família. 
Foi em 1962 que ele começou a traba-
lhar na Piccadilly Company (Igrejinha/
RS), fundada por seu pai, Almiro Grin-
gs, em 1956. A partir de 1967, Adair e os 
irmãos Tibúrcio e Paulo Eloi passaram 
a integrar o quadro diretivo da empre-
sa, inicialmente no comando do depar-
tamento pessoal. Hoje, sua atuação é co-
mo acionista e conselheiro.

Sua história com o setor calçadista se 
confunde com a do Sindicato da Indús-
tria de Calçados de Igrejinha (Sindigre-
jinha). Ele lembra das dificuldades que 
o setor tinha em fazer negociações antes 
da criação da entidade, em 1979. “Eram 
conduzidas por uma comissão formada 
por representantes das empresas calçadis-
tas de Igrejinha com o Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias do Vestuário de 
Taquara/RS, que tinha extensão de base 
sobre diversos municípios (da região) do 
Vale do Paranhana”, explica.

Ex-presidente do Sindigrejinha, de 1992 
a 1994, na sua gestão, o empresário enfren-
tou períodos de greve do setor calçadista. 
Na visão dele, foram épocas complicadas, 
mas que contou com o apoio da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (Fiergs) e do Conselho de Relações de 
Trabalho (Contrab). “Foi difícil conciliar os 
interesses da empresa com os interesses co-
letivos. Como empresa da qual o presidente 
faz parte, a Almiro Grings foi uma das mais 
visadas. É um risco a mais ao qual estão sujei-
tos os que defendem suas entidades de clas-
se”, comenta. 

Qualificação e finanças
Superados os problemas no comando do 

sindicato, Adair declara que foi o Sindigreji-
nha que o fez crescer pessoal e profissional-
mente. “Tenho muito a agradecer àqueles que 
me conferiram cargos importantes dentro da 
entidade”, enaltece.

Adair conta que todos os integrantes das 
diretorias do Sindicato passaram a se empe-
nhar para encontrar a melhor qualificação 
dos colaboradores. Houve também pres-
são ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), por meio dos represen-
tantes nos conselhos consultivos das esco-
las, para assim garantir a chegada de aulas 
técnicas para o setor. “Começamos trazen-
do o curso de Supervisor de 1ª Linha. Al-
gumas empresas passaram a contratar ou-
tros cursos de formação diretamente com 
a escola e valendo-se de vídeos educacio-
nais”, lembra.

Técnico em Contabilidade, Adair era 
frequentemente convidado para ser o te-
soureiro do Sindigrejinha. “Minha indica-
ção para o cargo era feita pelas funcioná-
rias ao presidente eleito, com o objetivo de 
facilitar-lhes o trabalho”. Por conta da se-
de da empresa ser próxima ao Sindicato, 
ele conseguia reduzir muito o seu tempo 
de deslocamento para realizar as assina-
turas dos cheques.

CEO da UsaflexAcionista e 
conselheiro da 
Piccadilly Company

“Em Igrejinha, 
as pessoas 
têm uma 
característica 
extremamente 
para o bem. 
No primeiro 
contato com 
a Usaflex 
e com o 
município, 
percebi que 
havia algo 
diferente.”

“Tenho muito 
a agradecer 
àqueles que 
me conferiram 
cargos 
importantes no 
Sindigrejinha.”
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Parabéns Sindicato de Igrejinha pela trajetória de sucesso.
@c.onfortin comercial@confortin.art.br

Frederico PletschDalciso Oliveira

Frederico Reinoldo Pletsch sempre 
conviveu de perto com o setor calça-
dista. Seguindo o exemplo de seu pai, 
no ano de 1967 tornou-se representan-
te comercial, vendendo para 12 diferen-
tes empresas. “Viajava cerca de 40 dias a 
cada estação e fazia todos os pedidos, via 
carta”, explica. Depois de passar seis anos 
nesta profissão, Fredy, apelido pelo qual 
gosta de ser chamado, foi diretor comer-
cial da Instituição Sinodal de Assistência 
e Cultura, que dentre outras ações, fun-
dou as rádios União de Novo Hamburgo/
RS, Esteio/RS e Blumenau/SC. 

Entre 1978 e 1982 esteve à frente da 
Facsom, e de 1983 a 1998 foi responsá-
vel pela área comercial da Fenac S/A. A 
partir desta importante experiência em 
promoção e realização de feiras e após 
um convite de Cláudio Goerl e Júlio Via-
na, Fredy tornou-se um dos sócios do 
Salão Internacional do Couro e do Cal-
çado (SICC). “Senti que existia um ni-
cho de mercado não explorado, e resolvi 
me dedicar a ele. A possibilidade de reali-
zar uma feira nos pavilhões do Serra Pa-
rk, em Gramado/RS, foi algo que também 
me chamou a atenção”, comenta.  

Posteriormente, começava a se desenvol-
ver, com vigor, o conceito de turismo e de 
negócio às feiras de calçados, que mais tarde 
se incorporou a informação, transforman-
do no tripé que é a linha mestra dos eventos 
da Merkator Feiras e Eventos – empresa que 
Fredy comanda logo após deixar a socieda-
de com Goerl e Viana; em 2018, a promo-
tora de feiras e eventos comemorou 15 anos 
de atividades. Ao longo deste período, ocor-
reu a parceria inédita com os sindicatos pa-
tronais do setor calçadista, especialmente do 
Rio Grande do Sul, que garantiu o crescimen-
to do SICC e a criação da Zero Grau – Feira de 
Calçados e Acessórios – e da 40 Graus – Feira 
de Calçados e Acessórios. “O Sindigrejinha foi 
e é tão importante quanto o SICTC (Sindicato 
das Indústrias de Calçados, Componentes pa-
ra Calçados de Três Coroas) para a criação, o 
desenvolvimento e toda a evolução das feiras 

promovidas pela Merkator. São parceiros 
de primeira hora e contribuíram de for-
ma determinante para que encontrásse-
mos a data certa, alinhada com o mer-
cado, para a realização destas mostras”, 
destaca Pletsch.

Nos últimos cinco anos, as feiras da 
Merkator cresceram e  chegaram a uma 
importante representatividade nacional, 
sendo as feiras lançadoras das principais 
coleções de comercialização do segmen-
to em todo o País e na América Latina. 
Este ano, como uma forma de agradeci-
mento pelo protagonismo no segmen-
to de eventos de Gramado, hoje um dos 
principais pontos turístico do país, Fre-
derico Pletsch recebeu o título de Cida-
dão Gramadense, outorgado pela Câma-
ra Municipal de Vereadores.

Dalciso Oliveira, deputado estadu-
al e ex-vice-prefeito de Igrejinha/RS, 
tem uma sólida história junto ao mu-
nicípio. Empresário do setor calçadista, 
concorreu a vereador em 2000, quando 
adotou a pacata cidade como sua para 
conduzir os negócios da família. Su-
plente em seu primeiro mandato, assu-
miu o pleito em 2002. Em 2004, elegeu-
se vereador, e foi reeleito em 2008. 

Sua trajetória política é notória desde 
o começo. Em 2012, com Joel Wilhelm, 
defendeu um projeto de crescimento pa-
ra Igrejinha que foi aprovado nas urnas 
por 40% dos eleitores. Era seu primeiro 
mandato como vice-prefeito. O compro-
metimento com o desenvolvimento so-
cial e econômico, resultou na reeleição, 
em 2016, com 74% dos votos. No ano 
passado, após passar por dois mandatos 
como vereador e outros dois como vice-
prefeito de Igrejinha, Dalciso foi eleito de-
putado estadual. 

Dalciso aderiu, na Assembleia Legislati-
va, ao projeto de levar uma liderança local 
para pleitear os interesses do setor produ-
tivo do Vale do Paranhana. As propostas 
consistem em defender o incremento dos 
incentivos fiscais para que o setor coureiro-
calçadista recupere o seu prestígio no mer-
cado e a retomada da geração de emprego 
e renda. Ele acredita ser fundamental que 
a máquina pública priorize os serviços das 
áreas essenciais para a população.

Ferramenta importante
“O Sindicato é uma ferramenta impor-

tantíssima para a indústria e empresários”, 
diz Dalciso. Ele destaca as bandeiras do Sin-
digrejinha. “Igrejinha, em especial, ao longo 
do tempo, pautou coisas mais criticas, co-
mo, por exemplo, a destinação dos resíduos. 
O sindicato sempre teve essa preocupação, 
se colocando onde o empresário estivesse, 
para que pudesse destinar o seu resíduo, en-

tendendo de que forma e quais as empre-
sas que estavam capacitadas para tal”, con-
ta. Dalciso relembra que quando veio para 
Igrejinha, os resíduos eram colocados em 
terrenos irregulares. “Era um verdadeiro 
lixão de couro.”

Situação complexa
O parlamentar não iniciou sua carreira 

na indústria, mas em escritório de repre-
sentações. Passou por uma empresa de 
palmilhas até chegar à produção calça-
dista. Para ele, o crescimento do setor só 
não é maior porque a situação econômica 
é complexa. “Hoje, investir nessa área é 
muito difícil. A indústria calçadista gaú-
cha está em desigualdade em compara-
ção a outros estados brasileiros”, lamenta. 
Ainda sim, acredita em um segundo se-
mestre mais otimista. “O período é vol-
tado ao consumo. Apesar da economia 
estar travada e o processo ser moroso, 
inevitavelmente o segundo semestre é 
sempre melhor.”

Fundador e diretor da 
Merkator Feiras e Eventos

Deputado estadual, 
ex vice-prefeito 
de Igrejinha e 
empresário do setor 

“O Sindigrejinha 
foi determinante 
para a criação, o 
desenvolvimento 
e toda a 
evolução 
das feiras 
promovidas 
pela 
Merkator.”

“O Sindicato é 
uma ferramenta 
importantíssima 
para a 
indústria e 
empresários.”
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PARABENIZAMOS O SINDICATO
DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS
DE IGREJINHA (SINDIGREJINHA)
PELAS QUATRO DÉCADAS DE
ATUAÇÃO EM PROL DO SETOR.

Que sigamos firmes no
propósito de fomentar
a atividade calçadista

da região.

Mais do que nunca, é preciso unir
esforços e compartilhar boas

práticas que contribuam para que
o polo sapateiro gaúcho continue

gerando emprego e
oportunidades a todos.
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www.benedettobeck.adv.br | recepcao@benedettobeck.adv.br | 51-3541-6000
Tristão Monteiro 1136 centro - Taquara. CEP 95600-092

Parabéns
ao Sindicato das Indústrias de Calçados,
Vestuário e Componentes para Calçados

de Igrejinha. A Benedetto & Beck
Advogados tem orgulho de fazer parte
dessa história por mais de 3 décadas!

Renato KleinJuersi Lauck

Renato Klein é um nome que faz par-
te integralmente da história do Sindica-
to da Indústria de Calçados de Igrejinha 
(Sindigrejinha). Ele integra a entida-
de desde a sua fundação, em 1979. “Na 
época eu era gerente da Piccadilly, e vi 
o movimento acontecendo. Em um pri-
meiro momento iniciei mais como ob-
servador e logo já me envolvi no mo-
vimento sindical, pois sempre acreditei 
que a representação dos calçados e com-
ponentes era extremamente importante 
para o alcance dos nossos objetivos”, des-
taca o dirigente.

Klein é o executivo que por mais tempo 
comandou o Sindigrejinha. Ao todo, o di-
rigente esteve à frente da entidade por 11 
anos e meio, em quatro mandatos como 
presidente (1998-2000, 2010-2012, 2013-
2015 e 2016). “Esta relação foi de grande 
importância para mim e propiciou desen-
volvimento das relações intersindicais e 
relacionamento com as empresas do seg-
mento calçadista. Sempre estive de alguma 
forma ligado ao sindicato”, comenta. 

Para o dirigente, o Sindigrejinha desen-
volve ao longo de suas quatro décadas de 
história um trabalho de referência e rele-
vância em prol do setor coureiro-calçadis-
ta. “Representa na minha visão o órgão de 
representação máxima do segmento calça-
dista no município. Seu papel é fundamen-
tal para o desenvolvimento e a manutenção 
das indústrias calçadistas e afins e da própria 
cidade”, salienta Klein.

Ao longo de suas gestões como presidente 
do Sindigrejinha, Klein trabalhou pela pro-
fissionalização do sindicato. “A profissionali-
zação é a base para prestarmos um trabalho 
de referência, com qualidade adequada que o 
nosso associado espera. Precisamos pensar na 
instituição como meio de fomento para o de-
senvolvimento do nosso associado o fortaleci-
mento do setor calçadista”, frisa o executivo.

Klein considera o projeto da Central de Re-
síduos como um capítulo à parte na história do 

Sindigrejinha. “A iniciativa propiciou um 
desenvolvimento da nossa equipe e meu 
durante a minha vice-presidência. Enxer-
guei a possibilidade de transformar o re-
síduo em energia, quando isso ainda não 
era uma prática. Hoje, destinamos 100% 
dos resíduos para transformação em ener-
gia neste programa de sustentabilidade. 
É nossa responsabilidade manter o mu-
nicípio livre de resíduos industriais, dan-
do uma garantia para as gerações futu-
ras”, pontua.

Nascido em uma família do interior 
de Nova Hartz/RS, Juersi Lauck aos 14 
anos mudou-se do interior em busca de 
qualificação profissional. Com 15 anos, 
já trabalhava como cortador e, posterior-
mente, na modelagem da empresa Scha-
effer & Dalpiás. Seu segundo emprego foi 
no escritório da Calçados Ruthi, onde ad-
quiriu experiência que, somada à forma-
ção em Contabilidade, foi fundamental 
para enfrentar um grande desafio: fun-
dar sua primeira empresa, a Indústria de 
Calçados Palmer. Em seguida, mais pre-
cisamente em 1998, uniu todas as expe-
riências e conhecimentos para participar 
ativamente da idealização e gestão da Cal-
çados Usaflex.

Em suas viagens de pesquisa pela Euro-
pa, Juersi pode observar que os calçados, 
aparentemente confortáveis e sem preocu-
pação com a aparência, lhe fariam aceitar 
um novo desafio: criar um calçado flexível, 
elegante e muito confortável. Hoje, a marca 
criada pelo empresário é consagrada no Bra-
sil e no exterior e admirada por unir beleza 
e conforto. “Há 21 anos eu tive a felicidade 
de poder criar um produto que era novo no 
mercado, com um atributo muito badalado 
na época, o conforto”, destaca. Juersi conta 
que naquela época tinham algumas empresas 
que produziam calçados somente com cabe-
dal de conforto. “O cabedal era de conforto, 
mas, a estrutura do calçado não era. O que fiz 
foi desenvolver um produto que além do cabe-
dal, as solas e palmilhas também fossem con-
fortáveis. Isso contribuiu para que a empresa 
crescesse muito rápido”, explica.

Juersi presidiu o Sindicato da Indústria de 
Calçados de Igrejinha (Sindigrejinha) no triê-
nio 1989-1991, em uma época em que a histó-
ria do País foi marcada pelas greves. “Dirigi o 
sindicato num momento em que eclodiam as 
greves, o sindicalismo estava muito forte e pre-
sente. Era uma época em que a inflação estava 
em alta, com períodos de congelamento de pre-
ços, tablitas (nome popular da tabela de preços 

resultante do congelamento dos preços, uma 
das medidas instituídas pelo Plano Cruza-
do) e outros problemas de ordem econômi-
ca. Sofri muito”, relembra o empresário.

Na visão de Juersi, um dos grandes pro-
blemas em qualquer sindicato é unir a clas-
se empresarial. “É difícil de unir os empre-
sários, cada um tem uma reivindicação 
diferente do outro. Isso faz com que o sin-
dicato tenha problemas em unir a classe. 
Cada empresário tem a sua dor e o seu pro-
blema. É preciso nos unirmos para conse-
guir resolver os problemas e demandas de 
forma conjunta. Espero que até 2030, os 
empresários resolvam se unir numa for-
ça só”, completa.

Diretor da Piccadilly 
Company e ex-presidente 
do Sindigrejinha

Fundador da Usaflex 
e ex-presidente do 
Sindigrejinha

“O Sindigrejinha 
é o órgão de 
representação 
máxima do 
segmento calçadista 
no município. 
Seu papel é 
fundamental para 
o desenvolvimento 
e a manutenção 
das indústrias 
calçadistas e 
afins e da própria 
cidade.”

“É preciso nos 
unirmos
para conseguir 
resolver os 
problemas e 
demandas de 
forma conjunta. 
Espero que 
até 2030, os 
empresários se 
unam numa 
força só.”
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A ASSINTECAL
PARABENIZAO

SINDICATO DA INDÚSTRIA
DE CALÇADOS, VESTUÁRIO E
COMPONENTES PARA CALÇADOS
DE IGREJINHA.

POR SEUS 40 ANOS
DE TRABALHO E DEDICAÇÃO COM O SETOR.

Empresas inspiradas a inovar



A cronologia do sindicato ao longo de quatro décadas

li
n

h
a
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o

 t
em

po

1989
Inicia-se a 
construção 
da sede 
própria

1996
É criada a Central de Resíduos do 
Sindigrejinha. Com ela, o sindicato faz o 
gerenciamento dos resíduos coletados 
pelas fabricantes associadas, e 
destinando-os para variados tratamentos

1998
A sede própria 
do Sindicato é 
inaugurada

1977
Criação da 
Associação 
Profissional 
das Indústrias 
do Vestuário 
de Igrejinha

1995
A sede sai 
do prédio 
alugado 
e ocupa 
os fundos 
do prédio 
próprio 

1979
A Associação se torna Sindicato da 
Indústria de Calçados de Igrejinha 
após receber a Carta Sindical do ex-
presidente João Batista Figueiredo

1980
Em maio, 
ocorreu a 
assembleia de 
aprovação 
da filiação do 
Sindicato à 
Fiergs 



A cronologia do sindicato ao longo de quatro décadas

2007
O novo 
estatuto foi 
aprovado. 
E, com ele, 
o nome da 
entidade 
passou a ser 
Sindicato da 
Indústria de 
Calçados, 
Vestuário e 
Componentes 
para 
Calçados de 
Igrejinha

2013
Atingimos a 
marca de 
100% dos 
resíduos 
encaminhados 
para 
tratamentos. 
Não há mais 
nenhum 
depositado 
em valas

2019
O Sindicato completa 40 anos 
fomentando o desenvolvimento 
da indústria calçadista de 
Igrejinha

2008
Recebimento 
da segunda 
Carta 
Sindical, 
nesta está 
contido a 
ampliação 
da atuação 
para o 
setor de 
Vestuário

2009
Sindigrejinha cria o Programa 
Caminho Sustentável, que auxilia na 
sustentabilidade das 
empresas do setor

2009
Início do envio do couro para hidrólise 
térmica e começo do envio de resíduos 
Classe II para coprocessamento. Inicia-se 
o projeto Passivo Zero
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www.emporioyurgel.com.br | atendimento@emporioyurgel.com.br | +55 51 3595.1528 | Av. Frederico Linck, 913 - NH

A Empório Yurgel tem o
orgulho de parabenizar o
Sindigrejinha por seus

40 anos de história.

Maio de 2009
Presidente do Sindigrejinha, 
Heitor Linden, comenta sobre 
o setor calçadista de Igrejinha, 
que movimenta mais de 80% 
da economia local.

em
 f

at
o

s A história do Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha (Sindigrejinha) e do 
setor calçadista de Igrejinha contada a partir de notícias publicadas na mídia.

30 de jmarço de 1988
Cursos promovidos pelo 
Sindigrejinha e o registro da 
Carta Sindical de 1979.

30 de setembro de 1988
Produção de 100 mil pares diários de 
calçados da Beira Rio é absorvida 
pelo mercado interno.

8 de novembro de 2010
As 66 empresas associadas do 
Sindigrejinha produzem quase 27 
milhões de pares de calçados.

23 de março de 1989
Informação sobre a posse da diretoria 
do Sindigrejinha para o triênio 1989-1991.

17 de junho 
de 1988
Sindigrejinha 
discute com 
o Banco 
Meridional 
aumento de 
crédito para 
fabricantes 
calçadistas.

16 de 
setembro
de 2011
Caminho 
Sustentável 
entrega 
lote de 
cadeirinhas 
de segurança 
para 
sapateiros.

22 de julho de 1988
Diretores da 
Piccadilly e da 
Beira Rio falam 
sobre a edição 
inédita da Fenac, 
no Rio de Janeiro.
Almiro Grings, 
fundador da 
Piccadilly, 
relembra 
colonização 
alemã.

19 de outubro 
de 2012
Reunião entre 
a Merkator e 
os sindicatos 
parceiros 
define os rumos 
estratégicos 
das próximas 
edições do 
SICC.
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M
o

da Ondas
de calor

A temporada quen-
te de 2020 revela im-
portantes lançamentos 
para o período de ca-
lor. Sandálias e mules 
são alguns dos modelos 
que mais fazem sucesso 
entre o público feminino 
por sua praticidade e fa-
cilidade de conexão com 
looks do dia a dia. Entre 
cores neutras e chamati-
vas, uma seleção muito 
especial fará sucesso nas 
vitrines, exibindo detalhes 
como aplicações de textu-
ras exóticas, matérias-pri-
mas naturais e tressê, além 
de fivelas, que sempre cha-
mam a atenção. Certeza 
de sucesso na lojas de to-
do o País.

Por
Nelson Batista Zimmer
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Usaflex

Vizzano

Milão

Vitória Prado

Milão



Piccadilly - as 
plataformas 
foram usadas 
exaustivamente 
na década de 
70 e continuam 
tendência para 
o verão de 
2020

Jane Birkin, 
atriz e ícone 
da década, 
eternizada 
na bolsa 
homônima 
da grife 
Hermès

A icônica bolsa da 
Hermès, feita em 
homenagem à 
Jane Birkin

m
o
d
a

Alberta Ferretti, Byblos e Giambattista Valli inspiraram-se na temática 
dos anos 1970 para criar vestidos fluidos para o verão de 2016

No embalo
dos  70’s
Por
Nelson Batista Zimmer

Ao final da década em que ex-
plodia o lema “Peace & Love” pelo 
mundo e em meio à plena ditadu-
ra militar no Brasil, nascia no Vale 
do Paranhana o Sindicato da In-
dústria de Calçados de Igrejinha, 
esse que seria um importante pro-
tagonista da indústria local, conec-
tando marcas de destaque no mer-
cado com polos consumidores do 
Brasil e mundo.

As tendências de moda caminha-
vam entre muitos dos ícones que são 
até hoje reconhecidos por fashio-
nistas ao redor do globo. O período 
que ascenderam estrelas como Jane 
Joplin, Cher e Farrah Fawcett, tam-
bém enalteceu a atriz Jane Binkin, 
que imortalizou a bolsa que leva seu 
nome da grife Hermès.

Calças boca de sino, botas e sandá-
lias plataforma foram uma dupla de 
grande sucesso na década embalada 
por hits tocados na mais famosa bala-
da de Nova York, o Studio 54. Artistas 
e anônimos desfilaram looks que ins-
piravam o planeta em noites memorá-
veis, regadas a muito glamour.

A camurça esteve entre os materiais 
mais utilizados em roupas e calçados 
naquele período, sucesso similar alcan-
çado pelo jeans, que também deu vida 
às mais diversas criações da época. Foi 
nessa mesma época, também, que as pe-
les falsas ganharam maior notoriedade, 
como cores e acabamentos divertidos.

Especialmente no Brasil, o período 
trouxe muitas referências de moda e 
cultura. Zuzu Angel, importante estilista 
brasileira, perdeu seu filho e começou a 
inserir a temática brasileira em suas cole-
ções, ganhando notoriedade em países co-
mo Estados Unidos, por exemplo.Os anos 
1970 também são cenário para a produção 
em série ganhar ainda mais força através 
do prêt-à-porter e é também quando os 
estilistas passam a ficar cada vez mais fa-
mosos no cenário fashion global. Nasce o 
conceito de grife.

Assim, as indústrias de Igrejinha se or-
ganizavam ao redor de uma entidade, que 
as representaria e lutaria por seus interes-
ses nesse cenário de moda tão promissor. Os 
incríveis anos 1980 estavam por vir e o de-
senvolvimento da região prometia grandes 
retornos. De lá para cá muitas coisas evolu-
íram, indústrias cresceram e mostraram seu 
potencial criativo e de produção ao mundo, 
enaltecendo o calçado brasileiro em muitos 
outros mercados, sempre levando consigo a 
imagem da cidade que um dos berços do cal-
çado made in Brazil.
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in
ic
ia
ti
va Programa realiza ações

sócio-ambientais
“Caminho Sustentável – a opção 

consciente” atua há dez anos com 
as empresas e a comunidade
O Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha (Sindigrejinha) 

conta, há dez anos, com o projeto sócio-ambiental “Caminho Susten-
tável – a opção consciente”. O projeto é uma filosofia do sindicato, 

realizando ações de gestão e de desenvolvimento sustentável do se-
tor, exercendo impactos nos objetivos das empresas associadas.

Este programa se apoia em quatro grandes pilares: social, ambien-
tal, econômico e tecnológico. Assim, os gestores das fábricas parcei-
ras do sindicato necessitam tomar as decisões com base nos con-

ceitos do Caminho Sustentável, desenvolvendo a consciência destes 
temas com os seus colaboradores.

Tidos como principais objetivos, estão demonstrar ao mercado 
as intenções das empresas de Igrejinha/RS para que se desenvol-
vam sustentavelmente; dar mais visibilidade aos calçados e artefa-
tos produzidos na cidade; reduzir os passivos ambiental  e traba-

lhista; conscientizar ambientalmente e dar mais qualificação técnica 
aos colaboradores; se aproximar e melhorar a qualidade de vida 
da comunidade; exercer funções sociais da empresa; reduzir cus-

tos da disposição dos resíduos industriais e da produção dos calça-
dos; entre outros.

Nestes dez anos de Caminho Sustentável, foram muitas as ações 
que o programa realizou visando a melhoria do setor calçadista e 
da população de Igrejinha. Na área ambiental, a iniciativa atua em 
projetos como a redução de resíduos na indústria, plantio de árvo-

res e troca de mudas, oferecendo educação ambiental para as em-
presas, com destaque à separação correta das sobras. Redução no 
consumo de energia. Com a área tecnológica, foram realizadas ati-

vidades para capacitar empresários e qualificar os profissionais das 
indústrias.

Já a atuação social da iniciativa envolve ações beneficentes aos 
moradores da cidade. Para as empresas, auxilia na contratação de 
portadores de necessidades especiais e de menores aprendizes. Pe-

lo desenvolvimento educacional, o projeto busca a erradicação do 
analfabetismo, redução de casos de doenças sexualmente transmis-
síveis e de menores grávidas.

Entre o que já foi feito, um projeto de grande destaque foi a oti-
mização do transporte de crianças para as creches. O sindicato 
doou cadeirinhas especiais para as bicicletas, que muitos colabo-

radores do setor usam para se locomover ao trabalho ou para ca-
sa. Assim, os pequenos têm menos riscos de sofrer acidentes com 
os pés nas rodas.
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Ouvidoria: 0800 725 0996 - Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 20h - www.ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 - Demais serviços de atendimento: www.sicoob.com.br/fale-conosco

O Sicoob Ecocredi tem orgulho de ser parceiro
do Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha.

Parabéns pelos 40 anos.
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