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SIMMEA
Diretoria da entidade se reúne em tradicional confraternização

Diretores e familiares do Sindica-
to das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e de Material Elétrico de 
Anápolis (Simmea) se reuniram na 
noite do último dia 25/01, na tradicio-
nal festa de confraternização da enti-
dade que, por problemas de agenda 
no final do ano, teve de ser realizada 
agora no mês de janeiro.

O evento foi marcado pela informali-
dade. O presidente do Simmea, Rob-
son Peixoto Braga, preferiu não fazer 
discurso, mas fez questão de conver-
sar com todos e agradecer, sobretudo, 
o apoio e a dedicação dos diretores. 
Além de, também, agradecer o apoio e 
a presença dos familiares de cada um.

A confraternização aconteceu no 
Salão de Eventos do Sesi Jundiaí. 
Também esteve presente, represen-
tando a Fieg Regional Anápolis, o pre-
sidente do Sindicato das Indústrias do 
Vestuário, Jair Rizzi.



FLASHES- CONFRATERNIZAÇÃO DO SIMMEA

Informativo
ELETRÔNICO      Nº 392 – 01 a 06 de fevereiro de 2019



CONCEG

Agenda em Brasília: reunião na Aneel e visita à CAL/CNI

O presidente do Conselho de Consu-
midores de Energia Elétrica do Es-

tado de Goiás (Conceg), Wilson de Olivei-
ra, participou de uma reunião na Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que 
teve como pauta a questão da desonera-
ção tarifária. O encontro aconteceu no dia 
23/01, com a participação de conselhos 
de várias partes do País.

Segundo Wilson de Oliveira, um dos 
debates deu-se em torno da Medida 
Provisória do Governo Federal que trata 
da desoneração de subsídios às empre-
sas de saneamento e para o setor rural. 
Conforme observou, é um assunto re-

corrente e polêmico. “A  única certeza 
que temos é que os subsídios penali-
zam os consumidores e devem ser re-
duzidos”, pontuou, acrescentando que, 
na reunião, os representantes da Aneel 
também falaram a respeito da abertura 
de audiência pública com vistas a le-
vantar subsídios para a revisão da nor-
ma de geração distribuída no País.

A Aneel, ainda de acordo com o pre-
sidente do Conceg, está criando o Ob-
servatório Tarifário, com o objetivo de 
oferecer aos consumidores de energia 
elétrica, uma ferramenta para que os 
mesmos possam acompanhar e enten-

der como funciona o modelo tafirário.
CAL/CNI
Após o encontro na Aneel, Wilson de 

Oliveira se reuniu com o presidente do 
Conselho Nacional de Consumidores de 
Energia Elétrica (Conacen), Manoel Tei-
xeira de Mesquita Neto e membros da 
diretoria. No dia seguinte (24/01), houve 
uma visita ao Conselho de Assuntos Le-
gislativos da Confederação Nacional da 
Indústria (CAL/CNI), da qual Wilson de 
Oliveira faz parte como representante 
da Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg).

O presidente do Conceg foi eleito, no 
ano passado, como diretor para a re-
gião Centro-Oeste do Conacen. E, uma 
das estratégias da entidade, é fazer um 
acompanhamento mais próximo dos 
projetos do setor elétrico que tramitam 
no Congresso Nacional, trabalho este 
que será conduzido por Wilson de Oli-
veira, que ficará também responsável 
em levar demandas dos consumidores 
para que elas sejam tratadas no âmbito 
do Legislativo. “Foi uma agenda muito 
positiva em Brasília”, avaliou.
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FIEG ANÁPOLIS
Presidente participa de abertura de ano letivo do Sesi Jundiaí

O presidente da Fieg Regional 
Anápolis, Wilson de Oliveira, 

participou da solenidade de abertura 
do ano letivo do Sesi na Vila Jundiaí, 
a convite da diretora da unidade, Mar-
ciana Neves. Também esteve presen-
te a atual secretária de Cultura do Mu-
nicípio, Eva Cordeiro.

Na ocasião, Wilson de Oliveira dis-
cursou sobre a importância do Siste-
ma S e dos Sindicatos Patronais, des-
tacando a contribuição dos mesmos 

para o desenvolvimento de Anápolis, 
de Goiás e, especialmente, para a 
indústria e os trabalhadores através 
da grande oferta de serviços e be-
nefícios. Também convidado, o em-
presário Túlio Benedetti falou de sua 
trajetória empresarial. Ele é diretor da 
Isoeste Kingspan. A Isoeste é uma 
das empresas pioneiras no Distrito 
Agro Industrial de Anápolis (DAIA).

Wilson de Oliveira também ressal-
tou no seu discurso, necessidade de 

um entrosamento cada vez maior en-
tre escola, pais e alunos visando uma 
educação de qualidade e a formação 
de pessoas de bem para o futuro.

A diretora do Sesi Jundiaí, Marciana 
Neves destacou a motivação da equi-
pe de colaboradores para mais este 
início de ano letivo e agradeceu os 
convidados pela presença no evento 
de abertura, ocorrido no salão de 
eventos, que ficou lotado com a pre-
sença de alunos e familiares.
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SINDUSCON ANÁPOLIS
Entidade debate demandas do setor com secretários municipais 
da Fazenda e do Meio Ambiente

Os secretários municipais Jakson 
Charles (Meio Ambiente e Habi-

tação) e Geraldo Lino (Fazenda), par-
ticiparam de reunião extraordinária do 
Sindicato das Indústrias da Construção 
e do Mobiliário (SINDUSCON) de Aná-
polis. O encontro ocorreu na sede da 
Associação Comercial e Industrial de 
Anápolis (Acia), na manhã de sexta-fei-
ra, 25/01 e contou com a participação 
de empresários do setor, representan-
tes de outros segmentos, como o imo-
biliário e de contabilidade, além de ser 
aberto à imprensa. 

O presidente do SINDUSCON Aná-
polis, Anastácios Apostolos Dagios 
ressaltou que o objetivo da reunião foi 
apresentar as demandas do setor re-
presentado pela entidade, as quais se-
rão aprofundadas na reunião ordinária 
que está prevista para o início do mês 
de fevereiro próximo. Inclusive, disse 
ele, deve ser montado um grupo para 
elaborar propostas de mudanças na le-

gislação municipal que afetam a cadeia 
da construção.

A diretoria do SINDUSCON Anápo-
lis expôs aos secretários uma série de 
problemas que são enfrentados pelos 
empresários e empresas relativos a 
prazos para concessão de alvarás e li-
cenciamentos ambientais; dificuldades 
na análise de projetos; inconformida-
des e interpretações dúbias na aplica-
ção de leis e normativas; deficiência na 
padronização de procedimentos entre 
as unidades de atendimento do Rápido 
e uma série de outras dificuldades que 
burocratizam e dificultam os negócios.

Além disso, também foi levantado 
pela diretoria, o problema da fuga de 
empresas prestadoras de serviço no 
setor, devido a elevada incidência da 
alíquota do Imposto sobre Serviços, 
que é de 5%. Em outros municípios, 
essa alíquota é mais reduzida. Tam-
bém foi colocada a necessidade de a 
Prefeitura de Anápolis, através da Pas-

ta de Meio Ambiente, universalizar os 
licenciamentos ambientais, pois, ain-
da, muitas empresas têm de recorrer à 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
(Secima), em Goiânia, em muitos ca-
sos, gerando ônus e demora no atendi-
mento às demandas.

O presidente Anastácios Apostolos 
destacou que o SINDUSCON Anápo-
lis é parceiro e quer contribuir com a 
Prefeitura na questão da desburocrati-
zação e na melhoria dos dispositivos le-
gais que estão travando a economia do 
Município, sobretudo, o setor da cons-
trução, que está demorando a reagir à 
crise. Mas que, por outro lado, é um se-
tor que responde rápido e tem um peso 
importante para alavancar a economia.

Estiveram presentes e contribuíram 
com o debate e apresentação de su-
gestões, os diretores do SINDUSCON 
Anápolis: Isaías Ferreira, Luiz Antônio 
Rosa, Nélio Carneiro, André Côdo e Ál-
varo Otávio Dantas Maia.
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SINDUSCON ANÁPOLIS
Secretários anunciam ações nas áreas fazendária e ambiental

O secretário municipal de Meio 
Ambiente e Habitação, Jakson 

Charles, e o secretário municipal da 
Fazenda, Geraldo Lino, durante a reu-
nião com a diretoria do Sindicato das 
Indústrias da Construção e do Mobiliá-
rio (SINDUSCON) de Anápolis, adian-
taram algumas metas e novidades 
nas respectivas pastas, muitas delas, 
segundo eles, vêm de encontro aos 
anseios do setor produtivo.

O secretário de Meio Ambiente, Jak-
son Charles informou que está em fase 
de  preparação uma cartilha conten-
do um checklist de documentos para 
orientar a abertura de processos. Ele 
falou que a sua ida para a secretaria, 
conforme determinação do prefeito Ro-
berto Naves, é justamente para ajudar 
a fazer esta ponte com o empresaria-
do e trabalhar na questão da desburo-

cratização, especialmente, no que diz 
respeito à questão dos licenciamentos. 
“Processo não tem que chocar dentro 
da secretaria”, enfatizou.

O secretário da Fazenda, Geraldo 
Lino, por sua vez, adiantou que está 
em fase adiantada o projeto que pre-
tende criar facilidades para a abertura 
de empresas no Município. Ele disse 
que a parte do alvará on line está fun-
cionando e que alvarás provisórios, 
em cerca de 95% dos casos, estão 
sendo expedidos no mesmo dia. Há, 
ainda, estudo para que o alvará de 
funcionamento se torne definitivo, não 
necessitando mais de renovação, sen-
do apenas necessário o recolhimento 
da taxa.

O secretário da Fazenda destacou 
que, este ano, o contribuinte anapoli-
no que pagou em dia o IPTU do ano 

passado, poderá ter um desconto de 
5%. A medida faz parte do programa 
Contribuinte Legal que, juntamente 
com o programa de educação fiscal, 
tem permitido aumentar a arrecada-
ção, sem majorar tributos e taxas. No 
caso do IPTU, por exemplo, o aumen-
to é da ordem de 11% e do ISS, 14%. 
Geraldo Lino adiantou que este ano 
devem haver também reduções nos 
valores cobrados da Contribuição de 
Iluminação Pública e da Taxa de Ser-
viços Urbanos, até a casa de 20%.

Os secretários Jakson Charles e 
Geraldo Lino enalteceram a iniciativa 
do SINDUSCON Anápolis em estar 
dialogando com o poder público, apre-
sentando suas demandas, críticas, 
mas também oferecendo propostas 
que possam melhorar o ambiente de 
negócios no Município.
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SIVA
Sindicato leva demanda de qualificação de associado ao Senai
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FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

FIEG REGIONAL ANÁPOLIS SINDICATOS DAS INDÚSTRIAS
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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 JM 16, Qd. 52 Lt. 22
Setor Sul Jamil Miguel

Edifício Capitão Waldyr O´Dwyer
CEP: 75124200

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

Contatos

O presidente do Sindicato das In-
dústrias do Vestuário de Anápolis 

(Siva), Jair Rizzi, acompanhou o empre-
sário Marley Júnior, da Liá Confecção, 
a um encontro de trabalho com a dire-
tora da Faculdade de Tecnologia Se-
nai “Roberto Mange”, Misclay Marjorie 
Correia da Silva. A reunião ocorreu no 
dia 24/01, e a pauta foi sobre a parceria 
visando oferecer aperfeiçoamento aos 
colaboradores da empresa.

De acordo com Jair Rizzi, o Sindicato 

tem buscado atender as demandas das 
empresas do setor, na questão da for-
mação e qualificação de mão de obra 
e o Senai, em Anápolis, tem sido um 
grande parceiro. Conforme destacou, 
a diretora da unidade, Misclay Marjorie 
e sua equipe foram bastante receptivos 
e, na oportunidade, ela manifestou a 
disposição de cada vez mais estreitar 
os laços com o Siva e as empresas do 
setor, tendo em vista que o propósito do 
Senai é justamente trabalhar em prol da 

indústria.
“Agradeço a direção do Senai e a 

equipe da área do vestuário, que tem 
feito um grande trabalho em Anápolis 
e região, colaborando para que pos-
samos fortalecer este setor importante 
da economia”, ressaltou Jair Rizzi. Se-
gundo ele, o Sindicato está motivado e 
continuará nesta linha, ou seja, traba-
lhando com boas parcerias que venham 
proporcionar bons resultados para as 
empresas e seus colaboradores.

Informativo
ELETRÔNICO      Nº 392 – 01 a 06 de fevereiro de 2019



SIVA
Programa para fortalecer vestuário e moda é debatido

O presidente do Sindicato das 
Indústrias do Vestuário de Aná-

polis (Siva), Jair Rizzi, participou em 
Goiânia, na Casa da Indústria, no dia 
30/01 último, de reunião com o obje-
tivo de construir um programa para 
fortalecer o setor da moda, vestuário 
e confecção em Goiás. Além de Ri-
zzi, também participaram do encontro 
José Divino Arruda, presidente do Sin-
dicato das Indústrias do Vestuário no 
Estado de Goiás (Sinvest); Elvis Ro-
berson Pinto, do Sindicato das Indús-
trias de Calçados no Estado de Goiás 
(Sindicalce); Edilson Borges de Sou-
sa, presidente do Sindicato das Indús-
trias de Confecções de Roupas em 
Geral de Goiânia (Sinroupas). Além, 
ainda, dos colaboradores da Fieg e do 
Senai: Denise, Wanessa, Lener, Ro-
lando e Fernanda. 

Parceria
De acordo com Jair Rizzi, o grupo 

vai trabalhar num projeto amplo, visan-
do desenvolver a indústria goiana nos 
segmentos representados, por meio 
da capacitação de empresas (progra-
mas de qualificação, modernização de 
gestão, dentre outros); apoio à partici-
pação em feiras e missões de negó-
cios e também na parte de formação 
e qualificação de trabalhadores para 
os mais diversos níveis de produção. 
A ideia é que este programa tenha o 
apoio e a participação do Sebrae.

“Vamos, juntos, os Sindicatos, a 
Fieg, o Senai e o Sebrae, buscar uma 
parceria forte e de resultados para o 
setor do vestuário e da moda, que tem 
ainda um potencial enorme de cres-
cimento em Goiás”, ressaltou Jair Ri-
zzi, acrescentando que os Sindicatos 

terão um papel importante de articu-
lação neste programa junto às empre-
sas de cada segmento. “Com certeza, 
essa ação renderá bons frutos em um 
futuro breve”, frisou.
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IEL-GO
Instituto fortalece parceria com Centro de Inovação da UEG

IEL ANÁPOLIS
Prefeitura de Gameleira de Goiás inicia programa de estágio

Foi assinado no dia 10 de janei-
ro último, com a Prefeitura de 

Gameleira de Goiás, o convênio que 
abre as portas para que os alunos do 
Município possam desenvolver es-
tágio junto ao poder público daquela 
localidade.

Para o prefeito de Gameleira, o es-
tágio é uma etapa importante no pro-
cesso de desenvolvimento e apren-
dizagem do aluno, porque promove 
oportunidades de vivenciar na prática 
conteúdos acadêmicos, propiciando 
desta forma, a aquisição de conheci-
mentos e atitudes relacionadas com 
a profissão escolhida pelo estagiário. 
Além disso, o programa de estágio 
permite a troca de experiências entre 

os servidores, bem como o intercâm-
bio de novas ideias, conceitos, planos 
e estratégias para nossa instituição.

Segundo o gerente da unidade do 
IEL Anápolis, o principal objetivo do 
estágio é proporcionar para os alu-
nos os instrumentos de preparação 
para a introdução e inserção no mer-
cado de trabalho, mediante ambiente 
de aprendizagem. “Desta forma, o 
ambiente contribui como um facili-
tador do processo de aprendizagem 
e profissionalização do aluno onde, 
através do estágio, ele se prepara 
para assumir um papel importante 
na sociedade, como protagonista 
e profissional qualificado”, pontuou 
Fernando Nunes.

O Centro de Empreendedorismo, Tec-
nologia e Inovação da Universidade 

Estadual de Goiás, o Inova Centro, é insti-
tucionalmente vinculado à Reitoria da UEG 
e tem como objetivo integrar, desenvolver e 
consolidar o ecossistema de empreendedo-
rismo e inovação da Universidade, bem como 
conceber e criar novos ambientes e ações, 
articulando ações da academia e o setor pro-
dutivo.

Recentemente, o Inova Centro recebeu a 
visita do superintendente regional do Institu-
to Euvaldo Lodi, Humberto Rodrigues e do 
gerente da unidade do IEL em Anápolis, Fer-
nando Nunes. O objetivo da visita foi avaliar 
e fortalecer as parcerias das instituições, no 
âmbito do Proin-UEG, que é o programa vol-
tado ao fomento de incubadora de empresas.
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