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Pedro Alves faz balanço e recebe homenagem da Acia
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O  presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 

(Fieg), Pedro Alves, fez um balanço 
dos oitos anos de sua gestão à frente 
da entidade, durante a última reunião 
ordinária da Associação Comercial e 
Industrial de Anápolis (Acia) neste ano, 
ocorrida no dia 28/11 último. Na opor-
tunidade, em entrevista coletiva à im-
prensa, ele falou sobre a possibilidade 
de o futuro Governo de Goiás reduzir 
os incentivos fiscais.

Pedro Alves apresentou várias rea-
lizações de seu mandato na Fieg, ci-
tando, dentre elas, a revitalização do 
Clube Ferreira Pacheco; a construção 
do Edifício Pedro Alves, que abriga os 
sindicatos e conta com um espaço de-
dicado a atender a Fieg Regional Aná-
polis e os seis sindicatos patronais; a 
implantação dos institutos do Senai de 
Tecnologia em Automação e de Alimen-
tos e Bebidas; a implantação de acade-
mias e bibliotecas em várias empresas; 
a construção da Escola Sesi do Jardim 
Colorado, que é a maior obra física da 
gestão, com um total de mais de 10 mil 
metros quadrados de área construída; 
e várias outras obras espalhadas por 
diversos municípios de Goiás.

Em relação a Anápolis, Pedro Alves 
destacou a ampliação das unidades do 
Sesi (Jundiaí e Jaiara) e do Senai; a 
implantação de três Centros de Forma-
ção (Filostro Machado, Setor Industrial 
Munir Calixto e Recanto do Sol/Parque 
Residencial das Flores), em parceria 
com a Prefeitura Municipal e, fechando 
com chave de ouro, na próxima quarta-
-feira,05, o presidente entrega o prédio 
da sede própria da Fieg Regional Aná-
polis e dos Sindicatos das Indústrias.

Ainda no balanço, Pedro Alves lem-
brou que, no ano de 2014, a Fieg iniciou 
um raio-x sobre a situação dos polos in-
dustriais de Goiás. O resultado do estu-
do foi apresentado em seminários com 
a presença de autoridades municipais, 
estaduais e federais com o objetivo de 
buscar soluções aos problemas enfren-
tados por cada um, sendo que o Distrito 
Agro Industrial de Anápolis (DAIA), pela 
sua importância, foi escolhido para ser 
o primeiro a passar pela dinâmica que, 
segundo ele, trouxe resultados positi-
vos, entre eles, no caso, a conclusão 
do viaduto que dá acesso ao distrito e 
também a regularização fundiária do 
Daia, que teve desfecho este ano.

Pedro Alves citou também a criação 

do Comitê da Indústria de Defesa e Se-
gurança de Goiás, o Comdefesa-GO, 
que na sua opinião vai gerar um grande 
leque de oportunidade de investimen-
tos para os empresários de Anápolis e 
de Goiás. Ele parabenizou o presidente 
da Acia, Anastácios Apostolos Dagios, 
que foi um dos idealizadores e hoje li-
dera o projeto, que já ganhou repercus-
são nacional e internacional.

Incentivos
Na entrevista coletiva concedida à 

imprensa, após a reunião, Pedro Al-
ves falou sobre a possibilidade de o 
futuro Governo do Estado reduzir os 
incentivos fiscais. “Está difícil demover 
o governador eleito Ronaldo Caiado 
dessa ideia”, disse, ponderando, entre-
tanto, que a posição da Fieg é manter 
as portas abertas ao diálogo. Na sua 
visão, o desequilíbrio fiscal que vem 
sendo apontado como argumento para 
a redução dos incentivos deve ser en-
frentado de outra forma, ou seja, com 
o incremento da atividade econômica. 
O presidente, inclusive, sugeriu que as 
entidades do setor produtivo se unam 
num pacto para buscar caminhos de 
alavancar mais a economia goiana.
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FIEG
Lideranças destacam atuação de Pedro Alves na Federação

O presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Anápolis 

(Acia), Anastácios Apostolos Dagios, 
ressaltou que a gestão do presidente 
Pedro Alves, à frente da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), 
deixa um legado importante para a ci-
dade de Anápolis.

Segundo Anastácios Apostolos, além 
das obras, várias ações importantes 
marcaram a trajetória do líder classista 
que, conforme disse, sempre demons-
trou ter grande deferência com Anápo-
lis. Um exemplo disso foi a criação do 
COMDEFESA-GO, um projeto que foi 
abraçado de imediato pela Federação, 

onde o mesmo está constituído. Além 
disso, a parceria com o Sesi foi funda-
mental para a implantação do Serviço 
Social da Construção Civil (Seconci 
Anápolis).

O presidente da Fieg Regional Aná-
polis, Wilson de Oliveira, ressaltou que 
desde o início de sua gestão, o presi-
dente Pedro Alves sempre atendeu as 
demandas da entidade e dos Sindica-
tos das Indústrias. 

Wilson de Oliveira lembrou que a 
Fieg Regional Anápolis, primeiro braço 
da Federação no interior, ganhou na 
gestão de Pedro Alves o seu estatuto e 
regimento interno e, na próxima gestão, 

a entidade, conforme o próprio presi-
dente anunciou, deverá ganhar assento 
na diretoria executiva da Federação, na 
gestão do empresário Sandro Mabel.

Finalizando, ele falou sobre a inaugu-
ração da nova sede da Fieg Regional 
Anápolis, que acontece nesta quarta-
-feira, 05/12, e, conforme observou, 
será um marco histórico. Na oportu-
nidade, haverá uma homenagem ao 
empresário, classista e ex-pracinha da 
Força Expedicionária do Exército Brasi-
leiro, Capitão Waldyr O´Dwyer, primeiro 
presidente e presidente de honra da 
entidade, que dará seu nome ao pré-
dio. “Nós só temos que reconhecer e 
agradecer o carinho que o presidente 
Pedro Alves sempre teve com Anápo-
lis”, arrematou.

O presidente Pedro Alves é Cidadão 
Anapolino, com título outorgado pela 
Câmara Municipal de Anápolis e de-
tentor da Comenda “Gomes de Souza 
Ramos”, a mais alta honraria concedida 
pelo Município. Na reunião da Acia, ele 
recebeu a Medalha e o Certificado de 
Mérito da entidade.
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COMDEFESA
Concurso de Monografias premia estudantes

O Comitê da Indústria de Defesa 
e Segurança de Goiás (COM-

DEFESA), instituição vinculada à Fieg, 
realizou o primeiro Concurso de Mo-
nografias com o tema: “Empreendedo-
rismo no mercado de defesa e segu-
rança”. A premiação teve o objetivo de 
aproximar empresários e academia, 
valorizando a produção de conheci-
mento com foco no desenvolvimento 
de ciência e tecnologia para o setor de 
defesa e segurança. A entrega da pre-
miação ocorreu no dia 20/11 último, na 
Casa da Indústria, e contou com a par-
ticipação de empresários, lideranças 
classistas e representantes da área 
acadêmica.

Na primeira colocação, com o tra-
balho: “Estudos de carvão ativado em 
máscaras de gás para uso militar”, ficou 
a monografia de Izabel Freire Krause, 

estudante do curso de graduação em 
Química Industrial da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), orientada 
pelo professor Dr. José Daniel. Em 
segundo lugar ficou a monografia: “In-
centivo fiscal no município Greenfield 
e a implantação imediata de empresas 
fomentadas pelo COMDEFESA-GO”, 
escrita pela estudante Vanessa Abadia 
Gama Fernandes, acadêmica do curso 
de graduação em Direito da Faculdade 
Raízes Anápolis, que teve a orientação 
da professora Ms. Luane Nascimento. 

Prêmios
As estudantes receberam, respecti-

vamente, R$ 3 mil e R$ 2 mil de pre-
miação. A divulgação da monografia 
vencedora do concurso será de ma-
neira parcial, pois os organizadores e 
orientadores aconselharam converter 

o trabalho em produto, realizando prio-
ritariamente o registro de patente.

O reitor da UEG, Haroldo Reimer, 
elogiou a iniciativa e ressaltou que a 
ação incentiva um novo ciclo de de-
senvolvimento, agregando tecnologia 
e inovação a processos e produtos. 
Já o presidente do COMDEFESA-
-GOIÁS, Anastácios Apostolos Dagios, 
enfatizou a importância da participa-
ção feminina em áreas até então do-
minadas por homens. “O sentimento 
é de orgulho e satisfação por alcançar 
os objetivos estipulados, despertando 
o interesse dos estudantes universitá-
rios para a área de defesa e seguran-
ça nacional e evidenciando o grande 
potencial da cidade de Anápolis para 
o desenvolvimento do setor”, concluiu 
Dagios. (Fonte: Com informações de 
Leidiana Batista/Acia)
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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

CONVITE
Lançamento do Livro

“Acima dos 80 - Rumo à velocidade da luz”
Autoria: Célio Oliveira

Goiânia
03 de Dezembro de 2018, a partir das 19hrs
Fieg - Casa da Indústria
Avenida Araguaia, n°1544 - Setor Leste Vila Nova | Goiânia
Edifício Albano Franco 10° andar - Auditório Hélio Naves

Anápolis
04 de Dezembro de 2018, a partir das 19 hrs
Fatec Senai Roberto Mange
Rua Engenheiro Roberto Mange, n°239 - Bairro Jundiaí / Anápolis
- Auditório Waldyr O’Dwyer

Preço do exemplar: R$ 30,00
Os valores arrecadados serão doados para instituições filantrópicas
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FIEG
Boas práticas sindicais são reconhecidas

A Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg) realizou 

o I Prêmio Fieg de Desenvolvimento 
Associativo, que reconhece as me-
lhores práticas sindicais no Estado. 
O evento, realizado no dia 20/11 úl-
timo, na Casa da Indústria, contou 
com a participação de empresários 
e lideranças classistas e premiou 
cinco Sindicatos das Indústrias que 
se destacaram no relacionamento, 
defesa de interesses e prestação de 
serviços aos seus associados.

Os 35 sindicatos das indústrias fi-
liados à Fieg participaram desta pri-
meira edição, que reconheceu cinco 
entidades com prêmios que variaram 
de R$ 2.000,00 a R$ 10.000,00. 

A iniciativa tem o objetivo de forta-
lecer a gestão sindical, incentivando 
as instituições a aprimorarem os ca-
nais de comunicação com as indús-
trias filiadas, além de exortar a defe-
sa dos interesses do setor produtivo 
de forma mais efetiva e consistente.

Para o presidente da Fieg, Pedro 

Alves de Oliveira, a premiação bus-
ca valorizar o papel dos Sindicatos, 
sobretudo neste novo momento tra-
zido pela Reforma Trabalhista com a 
extinção da contribuição compulsória 
às instituições. “É fundamental que 
os Sindicatos entreguem serviços e 
soluções à sua base de associados. 
É essa atuação, proativa e consis-
tente, que vai determinar o êxito das 
atividades neste novo contexto pós 
Reforma Trabalhista”, enfatizou Pe-
dro Alves.

Confira os vencedores:

1º lugar: Sindicato das Indústrias de Calçados no Estado de Goiás (Sindicalce-GO)
2º lugar: Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais do Estado de Goiás (Simagran-GO)
3º lugar: Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (Sinduscon-Anápolis)
4º lugar: Sindicato das Indústrias de Gesso, Decorações, Estuques e Ornatos do Estado de Goiás (Sindigesso-GO)
5º lugar: Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado de Goiás (Simplago)
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CONCEG
Presidente participa do Sendi 2018 em Fortaleza

O presidente do Conselho de Con-
sumidores de Energia Elétrica 

do Estado de Goiás (Conceg), Wilson 
de Oliveira, participou da edição 2018 
do Sendi – Seminário Nacional de Dis-
tribuição de Energia Elétrica. O evento 
aconteceu em Fortaleza, no período 
de 20 a 23 de novembro, sob a coor-
denação da Enel Distribuição Ceará 
e realização da Associação Brasileira 
das Distribuidoras de Energia Elétrica 
(Abradee).

O encontro ocorre a cada dois anos 
e o objetivo é promover a troca de ex-
periências entre as empresas distribui-
doras de energia elétrica, fomentando 
ideias para a manutenção e desen-
volvimento da qualidade dos serviços 
prestados. 

O Seminário acontece desde 1962 e, 
após dez anos, voltou a acontecer em 
uma capital nordestina. Em 2008, Re-
cife, capital pernambucana, foi a última 
cidade da região a receber o evento.

A programação do Sendi 2018 foi 
bastante extensa, com vários grupos 
de trabalhos técnicos, demonstrações 
de novas tecnologias em carros elétri-
cos; Demo Day (voltado para startups); 
hackathon (maratona de desenvolvi-
mento de programação de rede), entre 
outros. As atividades foram concentra-
das no Centro de Eventos do Ceará. 
Além disso, houve também apresenta-
ções ligadas à cultura da região.

Reconhecimento
“Quero parabenizar a Enel Distribui-

ção Ceará e a Abradee pela organiza-
ção deste evento que, com certeza, 
soma muito ao debate que estamos 
construindo visando fortalecer e mo-
dernizar o setor elétrico brasileiro”, 
destacou Wilson de Oliveira, observan-
do que, neste sentido, os conselhos 
de consumidores energia elétrica são 
parceiros das distribuidoras.
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SINDIFARGO
Curso de capacitação é realizado em Anápolis
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O Sindicato das Indústrias Far-
macêuticas no Estado de Goi-

ás realizou em Anápolis,nos dias 29 
e 30 de novembro último, o Curso 
de Capacitação: “Boas práticas de 
distribuição e fracionamento de insu-

mos farmacêuticos – Atualizações e 
tendências”. O evento aconteceu no 
Denali Hotel, durante dois dias, com 
uma ampla programação direcionada 
aos profissionais da indústria farma-
cêutica goiana onde foram convida-

dos integrantes da VISA de Anápolis 
e de outras cidades. O evento de 
imersão  contou com a presença de 
quatro especialistas de São Paulo 
e com um público de mais de trinta 
técnicos. 
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