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Editorial
Prezados leitores, 

É com imenso prazer que damos as boas-vindas à nova publicação 
da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea), a Revista 
Sindical, produzida pela equipe de Comunicação e Marketing da 
Unidade Sindical. Por meio dela, pretendemos informar a respeito 
das principais ações realizadas pelos Sindicatos Patronais filiados à 
Fiea.

Nesta primeira edição, trouxemos um compilado das principais 
ações que ocorreram entre janeiro e julho de 2019. Todas as maté-
rias foram publicadas nos sites dos sindicatos correspondentes. 

Além do impresso, também lançamos a versão digital, que pode 
ser acessada no menu Biblioteca nos sites dos Sindicatos. Disponibi-
lizamos na capa e no verso um QR Code que te levará diretamente 
para a página online. Assim, você também poderá compartilhar a 
publicação e acessar conteúdos exclusivos.

Esperamos que a Revista Sindical seja um ponto-chave para es-
timular a representatividade industrial, alavancando ações e con-
solidando um novo cenário de oportunidades. 

Boa leitura!
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Fiea recebe troféu de 1º lugar no 
ranking de produtividade do PDA

A Federação das Indústrias do 
Estado de Alagoas (Fiea) conquistou 
o primeiro lugar nacional no 
ranking de produtividade do 
Programa de Desenvolvimento 
Associativo (PDA). A iniciativa 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) visou aprimorar a 
atuação dos sindicatos e fortalecer 
o vínculo com as indústrias, as 
federações estaduais e CNI.

Sinduscon/AL e 
Ademi/AL realizam 
Seminário Jurídico

Em 18 de julho ocorreu o 
Seminário Jurídico “Fazendo 
Direito no Mercado Imobiliário”, 
promovido pela Associação 
das Empresas do Mercado 
Imobiliário de Alagoas (Ademi/
AL), em parceria com o Sindicato 
da Indústria da Construção do 
Estado de Alagoas (Sinduscon). 

O evento contou ainda com co-
realização da OAB/AL e do Con-
selho Regional de Corretores de 
Imóveis da 22ª Região (Creci/
AL), trazendo os maiores nomes 
do direito imobiliário, que 
abordaram temáticas bastante 
comuns no mercado.

A premiação aconteceu na sede 
da Confederação, em Brasília/DF, 
durante o 24º Encontro de Gestores 
do PDA, em 18 e 19 de março. A 
Fiea foi a grande vencedora entre 
as federações que possuem até 
vinte sindicatos patronais filiados.

O gerente da Unidade Sindical, 
Francisco Acioli, foi o responsável 
por receber o troféu na capital fed-
eral e atribuiu o resultado ao apoio 
da Presidência da Fiea e, ainda, ao 
empenho de sua equipe. 

Sindicer realiza curso 
sobre Queima na 

Cerâmica Vermelha

Nos dias 29 e 30 de janeiro, 
a ocorreu o curso Queima na 
Cerâmica Vermelha, realizado 
pelo Sindicato das Indústrias de 
Produtos Cerâmicos (Sindicer/
AL), em conjunto com o Progra-
ma de Apoio à Competitividade 
das Micro e Pequenas Indústrias 
(Procompi). 

O público-alvo foi composto 
por pequenas indústrias do 
segmento de cerâmica vermelha, 
com o objetivo de capacitar 
os empresários. O curso foi 
ministrado pelo Engenheiro de 
Produção Alisson Souza e teve 
carga horária de 16h. 
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Sindenergia promoveu Seminário 
sobre Energia Solar

Em 30 de maio, ocorreu o Semi-
nário de Energia Solar promovido 
pelo Sindenergia Alagoas, em 
parceria com o Sebrae/AL, Sede-
tur, UFAL, BNB e Absolar, com o 
objetivo de apresentar soluções 
em energias fotovoltaica aos em-

presários da indústria 
alagoana. Além deles, 
estudantes e especial-
istas participaram das 
palestras e puderam 
trocar conhecimentos, 
tirar dúvidas e refletir 
sobre o panorama des-
sa fonte de energia.

Agência Sebrae de Notícias Representantes da Absolar, Se-
nai, Conekt Solar, BNB e Sebrae, 
palestraram abordando a temáti-
ca de economia energética, lin-
has de crédito, competitividade e 
oportunidades. O evento já ocor-
reu em Delmiro Gouveia, Arapi-
raca e Penedo.

http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/03/72,133426/fiea-recebe-trofeu-de-1-lugar-no-ranking-de-produtividade-do-pda.html
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/02/72,132077/procompi-realiza-curso-queima-na-ceramica-vermelha-junto-ao-sindicer-alagoas.html
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http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/06/72,135556/seminario-aborda-panorama-oportunidades-e-desafios-para-o-uso-de-energia-solar-em-alagoas.html


Cadeia Produtiva do Plástico 
e Química de Alagoas marca 

presença na Feiplastic 2019
Com 30 anos de história, a Feira 

Internacional do Plástico (Feiplas-
tic) 2019, que ocorreu entre os 
dias 22 e 26 de abril no Expo Cen-
ter Norte (São Paulo/SP), contou 
com a participação do Sindicato 
das Indústrias de Plásticos e Tintas 
do Estado de Alagoas (Sinplast/
AL) e demais membros da Cadeia 
Produtiva da Química e do Plástico 
(CPQP): FIEA, Sebrae/AL, Governo 
de Alagoas e Braskem.

Nesta edição, o encontro teve 
como principal tema a utilização 
da matéria-prima no mercado de 
tecnologia e inovação. Mais uma 
vez, Alagoas foi o único estado do 
Brasil que possuiu um estande, 
representando um case de suces-
so no segmento. O presidente do 
Sinplast, Gilvan Leite, afirmou que 
o evento atendeu às expectativas 
e apontou caminhos a serem su-
perados pela Cadeia Produtiva. 

Desde de 2007, a cada dois anos, 
Alagoas é representada na Feiplas-
tic, trazendo resultados interes-
santes. De acordo com Everaldo 
Figueiredo, gerente da Unidade 
de Indústria (UIND) do Sebrae em 
Alagoas, da primeira participa-
ção até hoje, o estado conseguiu 
atrair mais de 25 indústrias que 
manufaturam o plástico in natura, 

produzindo um bem com valor 
agregado. Além do estande da 
CPQP, seis empresas alagoanas 
participaram do evento.

“O objetivo do Sebrae na Feira 
foi mostrar a potencialidade do 
estado e as oportunidades de in-
vestimentos que temos nesse 
segmento, bem como prospectar 
indústrias de 3ª geração, que pro-
duzem um bem a partir da resina 
virgem”, ressaltou Everaldo.

Alagoas é hoje um dos estados 
com uma das melhores leis de in-
centivos e isso contribui para for-
talecer o setor de plásticos. “Nós 
oferecemos incentivo locacional, 
quando ocorre venda ou permuta 
de terreno, a preços subsidiados 
e condições especiais de paga-
mento, além dos incentivos fiscais, 
com o diferimento do ICMS para a 
aquisição de bens para o ativo fixo 
da empresa e aquisição de matéria 
prima e crédito fiscal presumido 
de 92% na saída do produto. Para 
a cadeia da química e do plástico, 
nós ainda temos outros incentivos, 
como o diferimento do ICMS na 
aquisição de energia elétrica e gás 
natural”, esclareceu o secretário 
executivo do Conselho Estadual 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Conedes) André Luiz.

Sindipan realiza 
missão à Fipan 2019 

com associados

Entre os dias 23 e 26 de julho 
ocorreu a Feira Internacional 
de Panificação 2019 (Fipan), 
em São Paulo/SP. O Sindipan/
AL, com apoio do Sebrae/AL, 
levou oito associados para o 
evento, que hoje é a principal 
feira de negócios do País, com 
foco em panificação, confeit-
aria e food service.

O evento contou com pal-
estras, painéis e talks, apre-
sentando tendências para o 
setor.

Presidente do 
Sindipan participa 
de reunião da Abip

Paralelamente à Fipan, ocor-
reu a reunião de Diretoria Ex-
ecutiva da Associação Brasileira 
da Indústria de Panificação e 
Confeitaria (Abip).

O encontro contou com a pre-
sente do presidente do Sindi-
pan/AL, Alfredo Dacal, nos dias 
24 e 15 de julho, no auditório 
do Sampapão/SP. A reunião 
abordou assuntos de interesse 
do setor.

4

ALÉM DE ALAGOAS
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http://www.sindicatodaindustria.com.br/publicacoes/2019/08/72,137327/informativo-05-presidente-do-sindipan-al-participa-de-reuniao-de-diretoria-da-abip-em-sao-paulo.html


Associadas ao Sindivest/AL desfilam suas peças no 
24º Minas Trend

Levando as belezas da moda 
alagoana para o 24º Minas Trend 
Primavera Verão 2020, dez em-
presas associadas ao Sindicato 
das Indústrias do Vestuário, da 
Confecção de Roupas Íntimas e 
da Fabricação de Bijuterias e de 
Joalheria (Sindivest/AL) tiveram a 
oportunidade de expor e desfilar 
suas peças na maior plataforma de 
geração de negócios da América 
Latina entre os dias 9 e 12 de abril

abril, que ocorreu no Centro de 
Convenções Expominas, em Belo 
Horizonte/MG.

Este é o quinto ano consecutivo 
que o Sindicato realiza missão ao 
Minas Trend, e o segundo desfile 
das associadas. A ação teve pa-
trocínio do Senai/AL e apoio da 
FIEA, do Sindivest/AL e do Sebrae/
AL, que promovem o Projeto Moda 
em Alagoas,A 25ª edição ocorrerá 
em 22 e 25 de outubro.

Associada ao 
Sindivest participou 

do Veste Rio no RJ

Presidente do Sindivest/AL visita 
Fashionroom em São Paulo

Em 4 de junho, o Fashionroom 
São Paulo, maior showroom de 
moda do País, iniciou o Fashion-
room Day com a participação de 
duas empresas alagoanas associa-
das ao Sindivest/AL, que lançaram 
seus corners durante o evento: 
Aquas Beachwear e Manu Mortari. 
Na oportunidade, o presidente do 
Sindicato, Francisco Acioli, realizou 
uma visita ao espaço fashion.

O 7º Veste Rio, principal 
plataforma de moda do Brasil, 
ocorreu entre 24 e 28 de abril e 
contou com a presença da em-
presa associada ao Sindivest/
AL, Ateliê Lúcia Bastos. O even-
to apresentou as tendências 
Primavera-Verão 2020, unindo 
outlet e Salão de Negócios.
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FIEA participa do 5º Diálogo da 
Rede Sindical da Indústria com o 
tema Reforma Tributária

Com o tema “Reforma Tribu-
tária: Como resolver as distorções 
do Sistema Tributário brasileiro?”, 
presidentes de sindicatos pa-
tronais alagoanos participaram, 
nessa quinta-feira, 4, do 5º Diálo-
go da Rede Sindical da Indústria. 
As palestras on-line, seguidas de 
debate, foram promovidas pela 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), em parceria com as fed-
erações estaduais.

O evento que ocorreu em Brasília, 
foi transmitido via streaming para 
o auditório do 4º andar da Casa da 
Indústria. “O objetivo desta inicia-
tiva é promover o alinhamento e o 
debate entre empresários, sindica-
tos e entidades representativas do 
setor produtivo sobre os itens da 
reforma considerados relevantes 
para a Indústria”, explica o em-
presário Francisco Acioli, gerente 
da Unidade Sindical da Federação 

das Indústrias do Estado de 
Alagoas (FIEA).

Com cerca de 600 participantes 
de todo o país, o evento contou 
com exposição feita pelo econo-
mista e diretor do Centro de Cida-
dania Fiscal (CCiF), Bernard Appy, 
considerado o “pai” do projeto de 
Reforma Tributária que tramita no 
Congresso Nacional.

Em seguida, o gerente de Políti-
cas Fiscal e Tributária da CNI, 
Mário Sérgio Carraro Telles, abor-
dou o tema “Distorções do Sistema 
Tributário Brasileiro e seu impacto 
sobre a Indústria”. O debate con-
tou com participação do diretor 
de Desenvolvimento Industrial da 
CNI, Carlos Eduardo Abijaodi, e 
mediação da gerente-executiva de 
Desenvolvimento Associativo da 
entidade, Camilla Cavalcanti.

Além dos presidentes dos sindi-
catos, em Maceió, o debate foi 

acompanhado pelo presidente da 
Fiea, José Carlos Lyra de Andrade, 
pelo vice, empresário José da Silva 
Nogueira Filho, pelo superinten-
dente executivo do Sesi/Senai, 
Carlos Alberto Paes, pelo super-
intendente do IEL/AL, Hélvio Vilas 
Boas e pelo assessor executivo 
Sesi/Senai, Oscar Simons.

Rede Sindical – A Rede Sindical 
da Indústria foi criada em 2015 
para intensificar o alinhamento, a 
mobilização em temas de interesse 
comum e a troca de informações 
entre as entidades que compõem 
o Sistema de Representação da In-
dústria - sindicatos, federações e 
CNI.

Moderada pela Confederação 
Nacional da Indústria, a Rede con-
ta atualmente com a participação 
ativa de 26 federações e de 692 lí-
deres e executivos sindicais de 15 
setores industriais.

Gerência Executiva de Comunicação
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21º Proleite ocorre em Arapiraca 
com participação do Sileal/AL

As perspectivas do leite e seus 
derivados, e possíveis cenários 
de 2019 a 2020, foram os princi-
pais temas do 21º Proleite, que 
aconteceu de 1º a 5 de junho, na 
Unidade Integrada Sesi/Senai em 
Arapiraca, e Garden Shopping do 
município. O evento é promovido 
pelo Senai, com apoio do Sebrae.

O presidente do Sileal/AL, Arthur 
Vasconcelos, destaca a participa-
ção do Sindicato e dezenas de in-
dústrias de laticínios no evento e 
no Concurso de Produtos Lácteos, 
que acontece paralelamente ao 
seminário e que foram avaliados 
pelos jurados nas categorias be-
bida láctea fermentada, iogurte, 

manteiga, requeijão, queijo de 
coalho, entre outras.

Presidente da FIEA realiza 
abertura do evento

“Nosso propósito será sempre 
contribuir com o conhecimento 
sobre novas tecnologias, de modo 
a melhorar a rentabilidade e a 
produtividade do setor”, disse o 
presidente da Fiea, empresário 
José Carlos Lyra de Andrade, an-
fitrião do Proleite. Lyra ressaltou 
que a Indústria do leite é a segun-
da que mais emprega em Alagoas, 
e que o estado tem o 5º rebanho 
leiteiro mais produtivo do País.
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Sindivest e Comissão 
de Direito da Moda 

(OAB) firmam parceria

Voltado para diretoria e execu-
tivos dos sindicatos patronais, 
a Oficina para Sindicatos ocorre 
nesta terça-feira (18) na Casa da 
Indústria Napoleão Barbosa, e 
teve como tema Projetos e Parce-
rias. O evento teve como consul-
tora e especialista em Gestão de 
Projetos, com experiência na área 
de comércio exterior e relações 
internacionais pela Federação das 

Indústrias do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), 
Giovana Della Pasqua. 

A Oficina buscou 
definir os conceitos de 
projeto e parceria, os 
fatores que geram o 
surgimento de projetos, 
suas características, as 
diversas etapas que os 

compõem, as vantagens advindas 
da eficiência em seu gerenciamen-
to, os riscos e falhas que podem 
ocorrer no processo de sua forma-
ção, além de definir o momento 
em que ele se transforma em um 
programa. Também abordou a en-
trega de tais projetos, bem como a 
importância de uma entrega bem 
estruturada para que haja a satis-
fação do cliente.

Francisco Acioli reuniu-se com a 
presidente da Comissão de Direito 
da Moda (OAB/AL), Adenise Ri-
beiro, onde firmaram uma parce-
ria entre as instituições de forma 
a incentivar o estudo e movimen-
tar as dicussões jurídicas dentro 
do mercado fashion. No dia 15 de 
março ocorreu a palestra Cópia 
vs Inspiração, ministrada por Ri-
beiro.

Sindmec participa de Oficina 
sobre Projetos e Parcerias

http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/06/72,136000/sindmec-participa-de-oficina-para-sindicatos-projetos-e-parceria-que-ocorreu-nesta-terca-18.html
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/06/72,135553/lyra-destaca-proleite-como-acao-para-melhorar-produtividade-da-industria-de-laticinios.html
http://www.sindicatodaindustria.com.br/publicacoes/2019/06/72,135640/21-proleite-considerado-um-dos-maiores-eventos-da-agropecuaria-alagoana-ocorrem-em-arapiraca.html
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/02/72,132774/sindivest-e-presidente-da-comissao-de-direito-da-moda-oab-al-firmam-parceria.html


Sinplast, Polícia Militar e Amor 21 
realizam ação do Tampinha Legal

O Programa Tampinha Legal em 
Alagoas, fruto da parceria entre 
Sinplast/AL e Instituto Amor 21, 
realizaram mais uma ação em 18 
de julho, com o apoio do 8º Batal-
hão de Polícia Militar, que efetuou 
a entrega das tampinhas coletas, a 
fim de promover recursos para a 
instituição, que apoia portadores 
de Síndrome de Down.

Após a entrega na sede mili-
tar, os beneficiários do Amor 21 
seguiram para a Indústria Plastec, 
onde o sócio proprietário e presi-
dente do Sinplast/AL, Gilvan Leite, 
apresentou o ciclo de reciclagem 
das tampinhas e permitiu a intera-
ção dos visitantes com a matéria-
prima. Segundo ele, cerca de 50 
milhões de tampinhas são descar-
tadas no estado todos os meses. 
“Existe uma imagem distorcida 
do plástico sendo propagada pela 
mídia. Estamos tentando guiar o 
ciclo desse material pelo caminho 
da educação, da economia circu-
lar. Então é muito importante que 
esse programa se estruture”.

O Programa Tampinha Legal em 
Alagoas, fruto da parceria entre 
Sinplast/AL e Instituto Amor 21, 
realizaram mais uma ação em 18 
de julho, com o apoio do 8º Batal-
hão de Polícia Militar, que efetuou 
a entrega das tampinhas coletas, a 
fim de promover recursos para a 
instituição, que apoia portadores 
de Síndrome de Down.

Após a entrega na sede mili-
tar, os beneficiários do Amor 21 
seguiram para a Indústria Plastec, 
onde o sócio proprietário e presi-
dente do Sinplast/AL, Gilvan Leite, 
apresentou o ciclo de reciclagem 
das tampinhas e permitiu a intera-
ção dos visitantes com a matéria-
prima. Segundo ele, cerca de 50 
milhões de tampinhas são descar-
tadas no estado todos os meses. 
“Existe uma imagem distorcida 
do plástico sendo propagada pela 
mídia. Estamos tentando guiar o 
ciclo desse material pelo caminho 
da educação, da economia circu-
lar. Então é muito importante que 
esse programa se estruture”.

Sindaçúcar apoia 
realização do 

Simpósio da Cana

A capital alagoana serviu 
de palco para o maior evento 
do setor canavieiro do Norte/
Nordeste, o 36º Simpósio da 
Agroindústria da Cana-De-Açú-
car de Alagoas. Realizado no 
Centro de Convenções, ocorreu 
entre 10 e 12 de julho, foi uma 
iniciativa da Stab Leste em par-
ceria com a Ufal, contando com 
o apoio do Sindaçúcar-AL.

O evento contou com mais 
de 50 palestras e uma home-
nagem ao falecido engenheiro 
Jorge Sandes.

Ascom Sindaçúcar
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http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/07/72,136842/policia-militar-industria-plastec-e-amor-21-realizam-acao-do-tampinha-legal.html
http://www.sindacucar-al.com.br/2019/07/simposio-da-cana-apresenta-os-avancos-do-setor-sucroenergetico/


Procompi aprova projetos de 
três sindicatos filiados à Fiea

A 5ª edição do Programa de 
Apoio à Competitividade das Mi-
cro e Pequenas Indústrias (Pro-
compi) abrange o ciclo que iniciou 
em 2016 e encerrará em 2020. São 
R$ 23,9 milhões para atender a 2.4 
mil empresas.

Três sindicatos filiados à 
Federação da Indústria do Estado 
de Alagoas (Fiea) tiveram seus 

projetos aprovados: Sindicato da 
Indústria de Cerâmica (Sindicer), 
Sindicato das Indústrias Gráficas 
(Singal) e Sindicato das Indústrias 
do Vestuário (Sindivest).

Os empresários industriais 
alagoanos têm a oportunidade de 
receber capacitações acerca de 
negócios, adequação de máquinas 
e equipamentos, gestão, saúde e 

segurança do trabalho, entre 
outras.

Até o momento, quatro ações 
foram realizadas pelo Sindivest, 
entre elas os cursos Design 
Thinking, Desenvolvimento de 
Coleção e Formação de Preços, 
com cerca de 20 associadas.

Sindimóveis e Sindenergia realizaram Ciclo A1 do 
Planejamento Estratégico

Com o objetivo de conduzir de 
forma mais participativa as ações 
para o fortalecimento do Sindi-
cato das Indústrias de Marcenaria, 
Móveis e Esquadrias de Alagoas 
(Sindimóveis/AL), a entidade re-
alizou, em 27 de junho, o Ciclo A1 
do Planejamento Estratégico do 
sindicato para 2019/2020. A con-
sultora empresarial do sindicato e 
gestora de projetos, Clea Carvalho, 
que tem experiência nas áreas de 
desenvolvimento setorial e plane-
jamento estratégico, ministrou o 

planejamento. 
Esta ação fez parte 

do Projeto de Móveis, 
realizado pelo Sindica-
to em parceria com o 
Sebrae/AL, represen-
tado por sua analista, 
Agda Maria. Ela levou 
as demandas apre-

sentadas por empresários durante 
a consultoria de Marketing e Ven-
das, que ajudou a complementar a 
planilha de ações.

O Sindicato das Indústri-
as de Energia de Alagoas 
(Sindenergia/AL) realizou, 
em 23 de julho, na Casa 
da Indústria Napoleão 
Barbosa, o Ciclo A1 do 
Planejamento Estratégico 
Sindical. A iniciativa con-
tou com o consultor Mar-
cos Suassuna, especialista 

em comportamento organizacio-
nal.

Entre membros da diretoria, es-
tiveram presentes o presidente 
do sindicato, Carlos Paiva, e o 
vice-presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Alagoas 
(FIEA), José Nogueira. O intuito da 
ação foi construir de forma colab-
orativa a identidade do Sindicato, 
definir os objetivos estratégicos 
e deliberar temas para planos de 
ação.
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http://www.fiea.org.br/procompi
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/05/72,134770/capacitacao-do-procompi-sobre-design-thinking-encerrou-na-ultima-quarta-8.html
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2020/06/72,135289/desenvolvimento-de-colecao-e-tema-de-capacitacao-do-procompi-realizada-pelo-sindivest-al.html
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http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/04/72,134048/senai-e-singal-renovam-parceria-para-elevar-competitividade-das-graficas.html
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/02/72,132077/procompi-realiza-curso-queima-na-ceramica-vermelha-junto-ao-sindicer-alagoas.html
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/06/72,136212/sindimoveis-alagoas-realizou-ciclo-a1-do-planejamento-estrategico.html
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/07/72,136941/sindenergia-al-realiza-ciclo-a1-do-planejamento-estrategico-para-sindicatos.html
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/07/72,136941/sindenergia-al-realiza-ciclo-a1-do-planejamento-estrategico-para-sindicatos.html
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/06/72,136212/sindimoveis-alagoas-realizou-ciclo-a1-do-planejamento-estrategico.html


Encontro com Contadores e 
Diálogo Industrial ocorrem em 
Maceió e Arapiraca

Em 5 de junho, a Casa da Indús-
tria recebeu o Encontro com Con-
tadores abordando o e-Social, com 
o consultor e contador Niveson 
Garcia. Teve como público-alvo os 
profissionais da área contábil.

Em seguida, foi realizado o Diálo-

go Industrial, com a consultora 
trabalhista e de Gestão Empre-
sarial, Maria Inez de Medeiros, fa-
lando sobre Intervalos e Jornadas 
de Trabalho dentro do Comando 
Legal da Lei 13.467/17, e tendo 
como públicos-alvo empresários 

industriais.
Em 26 de junho, o 

Encontro e o Diálogo 
ocorreu em Arapiraca, 
na Unidade Integrada 
Sesi/Senai. O evento 
foi uma ação do PDA/
CNI, em parceria com 
Fiea e Sebrae/AL.

Passivos trabalhistas na indústria 
é tema de Diálogo Industrial

Em 16 de julho, a Federação das 
Indústrias do Estado de Alagoas 
(FIEA) promoveu o Diálogo Indus-
trial: “Como prevenir passivos tra-
balhistas por insalubridade e/ou 
periculosidade na indústria?”. A 
ação foi facilitada pelo consultor 
Rodrigo Meister.

O evento teve como público-
alvo os empresários industriais 
associados ao Sindmec Alagoas, 
além de ter contado também com 
a presença de associados e execu-
tivos do Simagral, Sindaçúcar, Sin-
denergia, Sindicer, Sindimóveis, 
Sinduscon, e Sinplast.

Fiea e Sinduscon 
realizaram Oficina 

de Inovação Sindical 

Com o objetivo de desenvolver 
as competências necessárias 
para uma comunicação clara e 
assertiva, usando técnicas de 
influência para o alcance de 
metas do sindicato, o Sindicato 
da Indústria da Construção 
(Sinduscon/AL) realizou uma 
Oficina de Inovação Sindical 
com membros do Sinduscon 
no Futuro, na manhã da última 
sexta-feira (12), na sede da 
entidade. 

A oficina foi ministrada pelo 
consultor e empreendedor 
Marcelo Duarte Minutti, espe-
cialista em Comunicação Em-
presarial, e teve como tema 
Inovação Sindical: uma abor-
dagem de design thinking, 
contando com a presença do 
presidente do Sindicato, Alfre-
do Brêda.

O vice-presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado de 
Alagoas (Fiea) e do Sinduscon, 
José Nogueira, esteve presente 
e destacou a importância da 
participação dos membros do 
Sinduscon no Futuro.

A oficina, realizada pelo Sin-
duscon/AL, é uma ação do 
Programa de Desenvolvimento 
Associativo (PDA), um instru-
mento da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) e das 
Federações de Indústria para 
fortalecer a representação 
sindical, em parceria com o 
Sebrae Nacional. 
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http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/06/72,135879/encontro-com-contadores-e-dialogo-industrial-ocorrem-nesta-quinta-5-na-casa-da-industria.html
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http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2019/07/72,136793/sindmec-al-participa-de-dialogo-industrial-sobre-prevencao-de-passivos-trabalhistas-na-industria.html


Oficina para sindicatos: 
Negociação Coletiva

Com o objetivo de fortalecer a atuação dos 
sindicatos patronais, a sede da Federação das 
Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea) recebeu, 
na manhã desta segunda-feira (10), a Oficina 
para Desenvolvimento de Competências com o 
tema “Negociação Coletiva”. A consultora foi a 
advogada e especialista em relações trabalhis-
tas e sindicais, Daniele Capobiango.

Durante a oficina, focada nos dirigentes e ex-
ecutivos dos sindicatos, os participantes tiver-
am a chance de adquirir informações, esclareci-
mentos e orientações com o intuito de reforçar 
seus sindicatos empresariais, inserindo-os no 
processo de negociação coletiva e consequent-
emente contribuindo para a geração de valor 
para as empresas representadas e seus tra-
balhadores.

Representantes do Sindicato das Indústrias 
de Energia (Sindenergia/AL), Sindicato das In-
dústrias de Laticínios e Produtos Derivados (Sil-
eal/AL), Sindicato das Indústrias de Plásticos e 
Tintas (Sinplast/AL) e Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 
(Sindmec/AL), estiveram presentes. 

O Sindicato da Indústria da Construção (Sin-
duscon/AL) recebeu a Oficina na última terça-
feira (11), focando no setor da construção civil, 
área de experiência de Capobiango. 

A ação é realizada pela Unidade Sindical da 
Fiea, em parceria com a Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) através do PDA, e com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae/AL).

NAC Alagoas marca presença 
no 1º Encontro de Gestores 

Nos dias 9 e 10 de abril, representante estaduais da Rede 
do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) se reuniram na sede 
da CNI, em Brasília/DF, para trocar experiências sobre no-
vos projetos de linhas de crédito durante o 1º Encontro de 
Gestores do NAC.

Cerca de 30 gestores de vinte Federações do Brasil es-
tiveram presentes. Erika Tenório, representante do NAC 
Alagoas, apresentou as ações realizadas pela Rede na FIEA. 
Segundo o gerente-executivo de Política Industrial da CNI, 
João Emílio Gonçalves, o encontro é uma forma de consol-
idar o NAC, que já realizou mais de 11,8 mil atendimentos 
em todo o País.

Diálogo Industrial, Palestras NAC 
Alagoas e Rodada de Crédito 

Em 8 de maio, a Casa da Indústria sediou o Diálogo Indus-
trial: “Financiamento Descomplicado”, com a consultora 
Maria Aparecida Bogado. Em seguida, ocorreram palestras 
no Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC/AL) e uma Rodada 
de Crédito com os empresários.

Os agentes financeiros do BNB, BNDES, Bradesco, Caixa, 
Desenvolve e Posto NAC Alagoas, estiveram presentes no 
evento que contou com a participação de dirigentes e as-
sociados dos sindicatos: Sindenergia, Sindicer, Sindimóveis, 
Sindipan, Sindmec, Sinduscon e Sinplast. As ações foram 
realizadas pela Unidade Sindical/FIEA em conjunto com 
PDA/CNI e NAC/AL.
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http://fiea.org.br/
http://al.sesi.com.br/
http://al.senai.br/
http://ielal.com.br/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/

