
ALIMENTAÇÃO
Goiás presente na edição de 2018 da SIAL em Paris
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O empresário Wilson de Oliveira 
(Café Rancheiro), presidente 

da Fieg Regional Anápolis e do Sindi-
cato das Indústrias de Alimentação de 
Anápolis (SindAlimentos), participou 
da SIAL Innovation 2018. A feira, con-
siderada a maior “vitrine” de inovação 

alimentar do mundo, aconteceu em 
Paris (França), no período de 21 a 25 
deste mês de outubro.

Segundo a organização, nesta edi-
ção mais de 7 mil empresas de 109 
países apresentaram seus produtos 
e serviços. Todos os tipos de produ-

tos alimentícios, desde ingredientes, 
passando por equipamentos até pro-
dutos finais, foram apresentados em 
21 setores de exposições. Além disso, 
houve uma ampla programação de 
palestras.

A missão comercial reuniu empresá-
rios de várias partes do Brasil. A dele-
gação goiana foi liderada pelo presi-
dente da Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg), Pedro Alves.

Segmentos da feira: biscoitos e 
massas, frutas e vegetais, delicates-
sen, congelados, tecnologia, serviços, 
gourmet, orgânicos, bebidas, carnes, 
laticínios e confeitaria.

A participação goiana na SIAL 2018 
foi organizada pela Agência Brasilei-
ra de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex Brasil), Centro 
Internacional de Negócios de Goiás 
(CIN) e Fieg.



CONSTRUÇÃO
Missão goiana participou de feira na Itália

Um grupo de 12 empresários goia-
nos participou da SAIE 2018, em 

Bologna, na Itália, no período de 18 a 

20 de outubro. A missão comercial foi 
organizada pela Federação das In-
dústrias do Estado de Goiás (Fieg) e o 

Sindicato da Indústria de Produtos de 
Cimento do Estado de Goiás (Sinpro-
cimento), em parceria com o Sebrae 
Goiás e a Câmara Ítalo-Brasileira de 
Comércio.

A delegação goiana contou com a 
presença dos empresários Ubiratan da 
Silva Lopes e Luiz Antônio Rosa, am-
bos membros da diretoria do Sindicato 
das Indústrias da Construção e do Mo-
biliário (SINDUSCON) de Anápolis.

O evento envolveu cerca de 50 mil 
visitantes e 222 painéis de discussão 
centrados em temas relativos às tecno-
logias para construir e construção 4.0. 
Cerca de 400 empresas expuseram na 
Feira, que ocupou área de 51 mil me-
tros quadrados. A programação teve 
ainda visitas técnicas em indústrias do 
setor localizadas em Roma, Florença, 
Bologna e Milão.
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CONSELHO DE CONTRIBUINTES
Conselheiros empossados para novo mandato

Representantes da Administração Municipal
- Secretaria Municipal da Fazenda
Titular: Gilvan Elias Costa
Suplente: Carlos Eduardo Carvalho Gabriel
Titular: Olisomar Pereira Pires 
Suplente: Paulo Henrique de Sousa Nascimento
- Procuradoria Geral do Município
Titular: Valeska Rosa de Paiva
Suplente: José Maria Pereira

Representantes dos contribuintes/entidades

- Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Anápolis:
Titular: Hamilton da Costa Viana Filho 
Suplente: Amanda Isaías Naves 
- Federação das Indústrias do Estado de Goiás – Regional 

Anápolis; do Sindicato das Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de Anápolis; do Sindicato dos Concessionários 
e Distribuidores de Veículos de Anápolis; Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 
de Anápolis; Sindicato das Indústrias de Alimentação de 
Anápolis; Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Estado de 
Goiás; Sindicato das Indústrias do Vestuário de Anápolis; 
Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado de Goi-
ás (Sindifargo); 
Titular: Patrícia Barbosa de Oliveira
- Associação das Imobiliárias de Anápolis - AIA
Titular: Frederico Antônio Bastos Godoy
 - Conselho Regional de Contabilidade de Goiás
Titular: Alessandro Rodrigues Polonial 
- Associação Comercial e Industrial de Anápolis - ACIA
Titular: Washington João de Souza Pacheco

A coordenadora administrativa da 
Fieg Regional Anápolis, advogada 

Patrícia Barbosa Oliveira, foi reconduzida 
para mais um mandato no Conselho Mu-
nicipal de Contribuintes (CMC). A posse 
dos novos conselheiros, que assumem a 
função pelo período de dois anos, acon-
teceu no último dia 23/10, no auditório do 
Senai. No total, o colegiado é formado 
por 12 membros, representando o Po-
der Executivo e os contribuintes, com 
a prerrogativa de conhecer e julgar, em 
segunda instância, os recursos voluntá-
rios ou de ofício contra atos ou decisões 

administrativas sobre matéria fiscal prati-
cados pela autoridade administrativa em 
primeira instância.

A solenidade foi conduzida pelo se-
cretário municipal da Fazenda, Geraldo 
Lino, presidente do Conselho. Na opor-
tunidade, ele fez um reconhecimento 
público à gestão que encerrou o man-
dato, por ter deixado zerada a pauta de 
julgamento de processos. Ele também 
destacou a participação do segmento 
de contabilidade que, a partir de agora, 
passa também a integrar a composição 
do CMC que, conforme disse, além de 

cumprir com as suas obrigações legais, 
ofereceu importante contribuição para a 
revisão do Código Tributário e de Ren-
das do Município de Anápolis. Ainda de 
acordo com o secretário, o colegiado tem 
também a missão de ajudar a promover 
a justiça tributária.

Em nome dos empossados discursou o 
representante do Conselho Regional de 
Contabilidade, Alessandro Rodrigues Po-
lonial. Ele destacou que a representação 
do segmento no colegiado era uma anti-
ga reivindicação da classe e que agora se 
concretizou. Confira a nova composição:
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A Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg) promo-

ve palestras que vão analisar o ce-
nário político e econômico goiano e 
brasileiro para 2019. Será dia 12 de 
novembro, às 19h30, no Teatro Sesi, 
durante o evento “Indústria Destaque 
2018: Perspectivas Políticas e Eco-
nômicas para o Brasil”, com a parti-
cipação do jornalista e apresentador 
William Waack, e “Goiás no Futuro”, 
com o governador eleito de Goiás, 
Ronaldo Caiado.

Indústria Destaque 2018 é uma 
homenagem que a Fieg fará a cinco 
empresas que muito contribuíram 
com o desenvolvimento industrial 
goiano: BRF, Telemont, Brainfarma, 

Savoy Indústria de Cosméticos e Jal-
les Machado. 

Durante o evento, ocorrerá também 
homenagem aos ex-presidentes da 

Fieg: Antônio Ferreira Pacheco (in 
memorian), José Aquino Porto (in me-
morian) e Paulo Afonso Ferreira.

As vagas são limitadas.

EXPEDIENTE

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

FIEG REGIONAL ANÁPOLIS SINDICATOS DAS INDÚSTRIAS

Pedro Alves de Oliveira
Presidente

Wilson de Oliveira
Sindicato das Indústrias de

Alimentação de Anápolis (SindAlimentos)
www.sindalimentosgo.com.br

 Anastácios Apostolos Dagios
Sindicato das Indústrias da Construção e do 

Mobiliário de Anápolis (SINDUSCON Anápolis)
www.sindusconanapolis.com.br

Robson Peixoto Braga
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,

Mecânicas e de Material
Elétrico de Anápolis (SIMMEA)
www.simmeago.com.br

 Jair Rizzi
Sindicato das Indústrias do

Vestuário de Anápolis (SIVA)
www.sivago.com.br

 
Laerte Simão

Sindicato das Indústrias
Cerâmicas do Estado de Goiás

 (SINDICER/GO)
www.sindicergo.com.br

 
Heribaldo Egídio da Silva - Presidente

Marçal H.Soares - Presidente Executivo 
Sindicato das Indústrias Farmacêuticas

no Estado de Goiás (SINDIFARGO)
www.sindifargo.com.br

Patrícia Oliveira
Coordenadora Administrativa

Wilson de Oliveira
PRESIDENTE

Rua Eng. Roberto Mange, 239-A
 Bairro Jundiaí

Anápolis - Goiás  
CEP: 75.113-630

62 3324-5768 / 3311-5565
fieg.regional@sistemafieg.org.br

Contatos

CONJUNTURA

Fieg realiza palestras com Willian Waack e Ronaldo Caiado
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SINDIFARGO

Entidade tem agenda de atividades movimentada

No último dia 23/10, o executivo do 
Sindicato das Indústrias Farma-

cêuticas no Estado de Goiás (Sindifar-
go), Marçal Henrique Soares, conduziu 
a primeira reunião para alinhamento da 
proposta para a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2019/2020, base Anápolis, com 
representantes das áreas de RH/DP das 
indústrias farmacêuticas de Anápolis

No dia 19/10, o Sindifargo realizou o 
evento “Diálogo sobre Regulamentação 
com empresários e regulatórios das in-
dústrias farmacêuticas de Goiás”, o qual 
contou com a presença do diretor de 
Regulação Sanitária da Anvisa, Renato 
Alencar Porto. 

Já no dia 16/10, Marçal Soares par-
ticipou de reunião para discussão da 
CP 551/2018, que trata da proposta de 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 
que dispõe sobre Boas Práticas de Far-
macovigilância para Detentores de Re-
gistro de Medicamento de Uso Humano. 
A reunião contou com a presença de 
representantes das áreas de Assuntos 
Regulatórios e Farmacovigilância das 
indústrias farmacêuticas de Goiás.
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