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Representando a Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 

(Fieg), o vice-presidente da entidade, 
Wilson de Oliveira, participou de reu-
nião do Conselho de Assuntos Legis-
lativos da Confederação Nacional da 
Indústria (CAL/CNI), ocorrida no dia 
13/11 último, em Brasília. 

Na oportunidade, os membros do 
CAL/CNI avaliaram o cenário para 
as últimas semanas de trabalho no 
Congresso Nacional, em 2018. “Este 
é um momento de as associações 
setoriais e das federações estaduais 
da indústria se unirem em defesa 
dos temas importantes e aproveitar 
as oportunidades que isso traz”, afir-
mou o presidente do Conselho, Pau-
lo Afonso Ferreira, destacando que 
a renovação do Congresso Nacio-
nal para a legislatura de 2019-2022 
oferece ao setor produtivo oportuni-

dades de retomar e reforçar discus-
sões acerca de temas estratégicos 
para o País.

Durante a reunião, um dos temas 
em debate foi a nova Lei de Licita-
ções, o Projeto de Lei nº 6.814/17. Já 
aprovada pelo Senado, a matéria está 
em discussão em comissão especial 
na Câmara dos Deputados. Para a 
indústria, esta é a oportunidade de 
atualizar o atual marco legal sobre o 
tema, que completa 25 anos, e me-
lhorar a qualidade das contratações 
do poder público e para criar novas 
oportunidades de negócios, por meio 
de regras mais claras e objetivas. 

Energia
Recém-eleito para a diretoria Cen-

tro-Oeste do Conselho Nacional de 
Consumidores de Energia Elétrica 
(Conacen), por meio do Conselho de 

Consumidores de Energia Elétrica do 
Estado de Goiás (Conceg), Wilson de 
Oliveira levou para a reunião a pro-
posta de um trabalho conjunto para 
que o CAL/CNI possa fazer um acom-
panhamento das pautas que tenham 
relação com a questão energética, 
que é crucial para o País e, em espe-
cial, para o setor produtivo. Conforme 
observou, é necessário unir esforços 
para que o Brasil tenha uma política 
energética moderna, sustentável, de 
qualidade e com um peso menor para 
aquele que está na ponta da cadeia, 
o consumidor.

“Vou trabalhar para fazer esta pon-
te, trazendo para o CAL/CNI tudo 
aquilo que for de interesse dos con-
selhos de consumidores. Com certe-
za, é um trabalho que poderá trazer 
bons resultados”, ressaltou. (Com 
informações da CNI)



SINDIFARGO
Conferência internacional é realizada na Casa da Indústria

Aconteceu no dia 19/11 último, na 
Casa da Indústria, em Goiânia, 

a Conferência Internacional: “Desafios 
e modernas soluções na fabricação de 
medicamentos injetáveis”. O evento é 
uma parceria da Academia de Ciências 
Farmacêuticas do Brasil/Academia Na-

cional de Farmácia - ACFB/ANF, Sindi-
cato das Indústrias Farmacêuticas no 
Estado de Goiás (Sindifargo) e Ompi - 
Stevanato Group.

A Conferência teve como foco conte-
údos aplicados à garantia da qualidade 
e a eficiência da fabricação de medica-

mentos injetáveis, em conformidade com 
os regulamentos mais rigorosos. Hoje em 
dia, para as empresas farmacêuticas é 
obrigatório poder entender as tendências 
do mercado e a mais recente inovação 
em tecnologia, a fim de selecionar os pro-
cessos de fabricação e identificar os pro-
cedimentos corretos a serem seguidos.

Palestrantes internacionais falaram 
sobre os componentes da embalagem 
primária (frascos de vidro, cartuchos, se-
ringas, elastômeros),  dispositivos de au-
to-injeção, procedimentos de esteriliza-
ção e preenchimento. Testes relevantes, 
como inspeção visual, integridade do 
fechamento de contêineres, extraíveis e 
lixiviáveis e tecnologia de inspeção.

A conferência foi destinada para os 
profissionais que atuam nas áreas de fa-
bricação, controle e segurança da qua-
lidade, de desenvolvimento tecnológico 
e de assuntos regulatórios da indústria 
farmacêutica.
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CONCEG
Presidente faz balanço positivo do encontro nacional

O presidente do Conselho de Con-
sumidores de Energia Elétrica 

do Estado de Goiás (Conceg), Wilson 
de Oliveira, fez um balanço positivo do 
XX Encontro Nacional de Consumido-
res de Energia Elétrica, ocorrido em 
Caldas e Poços de Caldas, em Minas 
Gerais, nos dias 08 e 09 deste mês de 
novembro. O evento teve como tema 
central: “As mudanças do setor elétrico 
e os impactos para os consumidores”.

De acordo com Wilson de Oliveira, a 
geração distribuída foi um dos assun-
tos mais abordados nas palestras e 
debates no evento, realizado pelo Con-
selho de Cidadãos Consumidores de 
Energia Elétrica de Poços de Caldas 
(Concell) e pelo Conselho de Consumi-
dores da Cemig.

O primeiro dia do encontro, pela ma-
nhã, foi aberto com o painel: “Experiên-
cia da Cemig em Geração Fotovoltaica 
e em Geração Distribuída”, com a par-
ticipação dos diretores da distribuidora, 
Ronaldo Gomes de Abreu e Tarcísio 
Andrade Neves. O segundo painel foi 
sobre o tema: “Cenário do setor elétrico 
brasileiro”, com a participação do dire-
tor geral da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), Rodrigo Limp, e do 
presidente do Fórum das Associações 
do Setor Elétrico (Fase), Mário Menel. 
Em seguida, abriu-se espaço para o 
“Com a palavra o Conacen”, com uma 
exposição do presidente José Luiz No-
bre Ribeiro e uma abordagem do tema: 
“Energia continuada e de qualidade 
para o consumidor moderno”, com o 
diretor técnico, Carlindo Lins.

No período da tarde, a programação 

foi retomada com o painel: “Os consumi-
dores e a expansão do mercado livre”, 
com os presidentes da Associação Bra-
sileira de Distribuidoras de Energia Elé-
trica (Abradee) e da Associação Brasi-
leira dos Comercializadores de Energia 
(Abraceel), Nelson Fonseca Leite e Re-
ginaldo Medeiros, respectivamente. Na 
sequência, o tema foi: “Água: fonte de 
energia e multiusos”, com os presidentes 
da Associação Brasileira das Empresas 
Geradoras de Energia Elétrica (Abrage) 
e da Associação Brasileira de Pequenas 
Centrais Hidrelétricas e Centrais Gera-
doras Hidrelétricas (Abrapach), Flávio 
Neiva e Paulo Arbex, respectivamente. 
A programação do dia foi encerrada com 
um coquetel de confraternização. 

No segundo dia, pela manhã, a pro-
gramação foi reaberta com o painel: 
“Perspectivas e desafios do DME”, com 
a participação do presidente do Conse-
lho de Administração do Departamento 
Municipal de Energia, Cícero Machado 
de Moraes. O presidente da Abrace, 
Edvaldo Santana, abordou o tema: 
“Racionalidade e transparência para o 

setor elétrico”. Em seguida, houve uma 
palestra com o presidente do Institu-
to Brasileiro de Economia e Finanças 
(Ibecon-MS), Jenner Ferreira.

No período da tarde, houve uma ro-
dada de intercâmbio para troca de ex-
periências entre os conselheiros. Na 
sequência, André Ruelli (SMA/Aneel), 
abordou o tema: “Os desafios dos con-
selhos de consumidores perante a ótica 
da agência reguladora”. No espaço Co-
nacen, aconteceu em paralelo a eleição 
para a nova diretoria, que assumirá o 
biênio 2019/2020, sendo eleito para a 
presidência o presidente do Conselho 
de Consumidores da Enel do Rio de 
Janeiro, Manoel Noleto. O Conceg foi 
representado na chapa pelo presidente 
Wilson de Oliveira, na diretoria para a 
região Centro-Oeste.

A parte final da programação foi dedi-
cada à elaboração da Carta do XX En-
contro Nacional. E, em seguida, houve 
uma visita técnica UHE Engº Pedro 
Affonso Junqueira (Antas I) e, finalizan-
do, o jantar de confraternização com os 
participantes.
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EXPEDIENTE

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

FIEG REGIONAL ANÁPOLIS SINDICATOS DAS INDÚSTRIAS

Pedro Alves de Oliveira
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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

CNI/SEBRAE
Prorrogadas as inscrições ao Prêmio Nacional de Inovação

A Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) e o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) prorrogaram as inscrições do 
Prêmio Nacional de Inovação – Edição 
2018/2019. Empresas de todos os por-
tes podem se candidatar com projetos, 
produtos e processos inovadores no 
site do Prêmio até o dia 14 de dezem-
bro de 2018.

Os vencedores serão anunciados no 
dia 10 de junho de 2019. A premiação in-
clui participação em imersão internacio-
nal em ecossistemas de inovação e até 
R$ 150 mil por categoria pré-aprovados 
em editais de fomento à inovação, como 
o Edital de Inovação para a Indústria. A 
edição passada teve número recorde de 
inscritos: 3.987 empresas.

Nesta edição, há novidades no regu-

lamento, com três modalidades: peque-
nos negócios, médias e grandes empre-
sas. A premiação se dará nas categorias 
Gestão da Inovação e Inovação, sendo 
que esta tem quatro subcategorias: pro-
duto, processo, organizacional e marke-
ting. Outra novidade desta edição será 
o reconhecimento a práticas inovadoras 
em saúde e segurança no trabalho.

Não é necessário inscrever um pro-
jeto específico de inovação para cada 
categoria. Com a nova metodologia, a 
empresa se inscreve uma única vez e 
é avaliada como um todo, podendo ser 
selecionada em mais de uma categoria 
ou subcategoria. No entanto, é preciso 
que as inovações desenvolvidas te-
nham acontecido, no máximo, nos últi-
mos dois anos e estejam implantadas 
no momento da inscrição.

O Prêmio Nacional de Inovação é vol-
tado para a indústria, com exceção dos 
pequenos negócios, que podem ser do 
setor industrial, de comércio, de serviço 
ou agronegócio.

Categorias
Gestão da Inovação - Reconhece as 

organizações que criam um ambiente 
favorável à inovação por meio da im-
plementação de processos, métodos, 
técnicas e ferramentas de geração da 
inovação.

Inovação - Reconhece as inovações 
que contribuíram para o aumento de 
competitividade da empresa. Divide-se 
em quatro subcategorias: inovação de 
produto, bens ou serviços; inovação em 
processos; inovação organizacional e 
inovação em marketing.
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