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100% on-line, a 1ª Feira Digital de Imóveis 
bate meta e atinge objetivos

Realizada pela primeira vez totalmente on-line a 1ª 
Feira Digital de Imóveis foi criada como ferramenta de 
inovação visto que ela aconteceu em substituição a 
tradicional Feira do Imóvel de Anápolis e Expo Casa & 
Móveis, como forma se adaptar ao novo normal.

Como sempre a feira teve como banco oficial a 
CAIXA que neste ano no intuito de dar uma melhor 
facilidade aos possíveis negócios disponibilizou ferra-
mentas como o Simulador Habitacional da CAIXA, onde 
é possível fazer simulações de financiamento e saber mais 
detalhes sobre prazos e condições para depois ir a uma 
agência e continuar o processo. 

Sendo assim, a busca por informações ultrapassou 
os 162 mil usuários que buscaram informações sobre a 
feira ao acessar o site entre os dias 14 à 23 de agosto, ou 
seja, mais de 4000 pessoas circularam pelo site em busca 
de imóveis, também foi feito solicitação de contato por 
mais de 150 interessados e 6000 passaram um tempo 
médio de 5 minutos pesquisando fotos e informações: 
como metragem e valores.

“Inovamos e apresentamos algo inédito e que teve 
um retorno positivo, não só para o sindicato, que 
demostrou proatividade e dinamismo ao adaptar-se à 
nova realidade, como também para as empresas do setor, 
que acreditaram na ideia e planejamos manter o formato 
para 2021”, avaliou Anastácios Apostolos Dagios, 
presidente do Sinduscon Anápolis.

Ao final foram mais de 2.500 imóveis, com a 
participação das empresas: MRV, FC Incorporadora, 
Engecom, Tech Imobi, EXHO, Grupo Lírios, New Inc, 
Doce Lar Imóveis, Egrégora Projetos, Grupo Formatto, R 
Costa Imóveis, Realiza Construtora, Constrio, Royal 
Imobiliária e Emisa Incorporadora e teve o apoio da 
Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), 
do CRECI-GO e da Associação das Imobiliárias de 
Anápolis (AIA). 

PRÊMIO DESAFIO SINDICAL

Mercado Imobiliário

SINDUSCON ANÁPOLIS INOVA 
COM REALIZAÇÃO DA 

1ª FEIRA DIGITAL DE IMÓVEIS

O Prêmio Desafio Sindical promove a sustentabili-
dade financeira das entidades representativas do setor 
produtivo e contou com a participação de 24 sindicatos 
das indústrias.

O Game aconteceu por três meses e no dia da pre-
miação teve a participação do presidente da Federação, 
Sandro Mabel, dos superintendentes João Carlos Gouveia 
(FIEG) e Humberto Oliveira (IEL Goiás) e da gestora 
sindical Denise Resende, idealizadora da iniciativa.

- 3º lugar: Giovanna Ribeiro (Sinduscon Anápolis)
- 4º lugar: Rosângela Oliveira (Sinroupas)
- 5º lugar: Lorena Oliveira (Sindiquímica) 

Nesse primeiro ciclo, foram ofertados os produtos 
Cartão Fieg Multibenefícios, plano de saúde Hapvida, 
certificação digital Soluti e acesso ao crédito pela Garanti-
Goiás. Paralelamente, foi realizada força-tarefa para atua-
lização do cadastro industrial e ampliada a divulgação dos 
eventos realizados pelas instituições do sistema indústria.
RESULTADO 1º CICLO: PREMIAÇÃO DESAFIO 
SINDICAL
- 1º lugar: Mayara Leão (Siaeg)
- 2º lugar: Nelma Leal (Sindicalce)

A gestora Giovanna Ribeiro (SINDUSCON 
ANÁPOLIS) conseguiu pelo segundo ano o terceiro lugar 
em uma disputa com outros 24 sindicatos participantes 
cujo maior objetivo é promover o associativismo e ampli-
ar a receita da FIEG e dos sindicatos. 

CONFIANÇA acima de tudo!

SINDUSCON ANÁPOLIS
3° LUGAR pelo 2° ANO 

SINDUSCON ANÁPOLIS:
Game Promove Sustentabilidade 



EDITORIAL ARQUIVO

Anastacios Apostolos Dagios
Presidente

A construção civil é uma atividade que, por 
vezes, pode ser muito conservadora, resistindo à 
chegada de novidades. 

• Pré-fabricados: Em 2020 a construção civil 
apostará ainda mais nos pré-fabricados de 
concreto: redução de custos, diminuição de 
desperdícios, construção mais rápida, e 
principalmente redução de mão de obra, 

O SINDUSCON ANÁPOLIS aponta 5 tendências 
para o nosso setor em 2.020:

Nós, empresários devemos nos preparar para 
esta retomada.

Com a crise econômica estagnada no país, há 
alguns anos e uma constante desaceleração em 
vários setores, a construção civil deve voltar a 
respirar novamente a partir de 2020 e essa volta ao 
cenário civil deve ocorrer assim de forma gradativa.

u m  d o s  m a i o r e s  c u s t o s  d a 
construção civil;

• Escaneamento 3D: A popularização 
do retrofit fez surgir uma nova 
t e n d ê n c i a :  P o r  m e i o  d o 
escaneamento o projetista consegue 

• Realidade aumentada: Com os 
aparelhos de realidade aumentada 
será possível visualizar com mais 
exatidão tudo o que será construído 
e todas as camadas de instalações e 
materiais que serão utilizados, com 
detalhes que seriam impossíveis de 
serem percebidos em uma folha de 
papel  ou em um desenho no 
computador.

• Robótica:  Linhas de produção 
semelhantes àquelas usadas na 
indústria automotiva serão cada vez 
mais comuns nos canteiros de 
produção;

fazer uma análise precisa das 
condições das estruturas e 
identificar patologias que 
seriam quase impossíveis de 
serem vistas a olho nu.

• Colaboração em nuvem: A 
tendência para 2020 é que o 
compartilhamento de dados de 
projetos aconteça em tempo 
real entre todos os envolvidos 
em uma construção, esteja o 
usuário no canteiro de obras ou 
no escritório de arquitetura.

Como se pode ver, vem muita 
novidade por aí. Algumas, inclusive, são 
apenas a continuidade de um processo 
natural de renovação da construção civil. 

    Como sua  empresa  está  se 
preparando para essas tendências da 
construção civil em 2020? 

página 2

CONSTRUÇÃO
Anápolis

Destaques

n.º 10 . ano 2 . Setembro 2020

INAUGURAÇÃO CEITEC

SINDUSCON ANÁPOLIS PARTICIPA DA INAUGURAÇÃO DO CEITEC 

O presidente do SINDUSCON ANÁPOLIS e 
COMDEFESA-GO, Anastácios Apostolos Dagios, e 
inúmeros diretores de Sindicato participaram da 
inauguração do Centro de Empreendedorismo e 
Inovação de Anápolis – CEITEC, realizada no 
sábado do dia 08 de agosto, e durante a solenidade 
também foi assinado Protocolo de Intenções celebra-
do entre a Associação Comercial e Industrial de 
Anápolis e o Município de Anápolis a fim de 
propiciar condições para eventual permissão do 
imóvel onde era o antigo Clube Ipiranga em favor da 
ACIATEC, com o fim específico de instalação do 
CEITEC. 

O CEITec vai unir poder público, setor produti-
vo e comunidade acadêmica na busca por soluções 
inovadoras para os problemas da sociedade. O 
Centro foi idealizado dentro da Associação 
Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), que 
juntamente com a Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (FIEG), foi responsável pela criação do 
Comitê da Indústria de Defesa e Segurança de Goiás 
(Comdefesa), que movimentou grande parte das 
ações encontrando apoio na prefeitura de Anápolis 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação. 

O CEITec deve abrigar a maioria dos serviços 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico – como a “Fábrica do Empreendedor” e 
deve atrair pesquisadores e empresas de base tecno-
lógica e de defesa. 

Segundo o presidente do Sindicato e secretário 
municipal de desenvolvimento econômico, empresá-
rio Anastácios Apostolos Dagios, ‘‘O CEITEC 
servirá para posicionar Anápolis como um municí-
pio estratégico para atração de novos investimentos 
e inovação, e principalmente fomentar na cidade a 
economia do conhecimento”, pois embora todos os 
elementos da tríplice estejam presentes na cidade: 
academia, empresas e universidades, eles não se 
comunicam e sem essa junção fica muito difícil a 
produção de resultados práticos, que geram desen-
volvimento econômico, explicou. 
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DIRETORIA 2018/2021
PRESIDENTE - Anastacios Apostolos Dagios;
VICE-PRESIDENTE - Isaías Ferreira Filho;
DIRETOR ADMINISTRATIVO
André Martins da Costa Côdo;
DIRETOR FINANCEIRO
Luiz Antônio de Oliveira Rosa;
DIRETOR DE COMISSÕES DE TRABALHO
Kleyton Mendes Pacheco;

SUPLENTE DE DIRETORIA
Ivanda Maria de Jesus;
Guilherme Arcanjo de Sousa Emídio;
Juliano dos Santos;
CONSELHO FISCAL
Nicolas Soares de Moraes;
Nélio Jaime Carneiro;
Arnaldo Jayme de Pina;
SUPLENTES CONSELHO FISCAL
Marcos Vinícios Pereira de Carvalho;
�iago de Sá Lima;
Ronan de Castro Del Fiaco;
DELEGADOS JUNTO AO CONSELHO
DE REPRESENTANTES DA FIEG
(TITULARES) Anastacios Apostolos Dagios;
Álvaro Otávio Dantas Maia;

(SUPLENTES) Ubiratan da Silva Lopes;
André Martins da Costa Côdo;
CONSELHO CONSULTIVO
(todos os ex-presidentes) Amauri Cunha;
Joaquim José Brandão (in memoriam);
Antônio Braz da Cunha Pinho (in memoriam);
Aloísio Sávio da Silva;
Ubiratan da Silva Lopes;
Álvaro Otávio Dantas Maia;
Endereço
Edificio Capitão Waldyr O’Dwayer - Rua JM 16
- Qd. 52 - Lt. 22 - Setor Sul Jamil Miguel -
CEP 75.124-200 - Anápolis - GO
Fone/Fax
(62) 3324 - 5768 / 9 9840 - 7011
E-mail sindusconaps@sistemafieg.org.br

Este boletim é o orgão informativo oficial do SINDUSCON Anápolis
e tem circulação dirigida aos associados, profissionais da área,
instituições congêneres e instâncias governamentais.

SUPERVISÃO GERAL Anastacios Apostolos Dagios
REDAÇÃO E COORDENAÇÃO EDITORIAL Benedicto Junior
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO Benedicto Junior
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Reunião CEITec
Inovação

Conselho Diretor se reúne para definir
Regimento Interno

Uma realidade agora, o CEITec vai abrigar 
vários projetos que vai auxiliar os nossos comercian-
tes, pequenos e médios empresários a retomar a 
economia e o desenvolvimento, além de tornar 
Anápolis referência em tudo que remeta à tecnologia.

O CEITec, inaugurado no mês passado, será 
gerido pela AciaTec e vai implantar, em Anápolis, os 
princípios da tríplice hélice, que integra universida-
de, setor produtivo e governo. 

Em seu primeiro encontro o conselho Diretor do 
Centro de Empreendedorismo e Tecnologia de 
Anápolis (CEITec) se reuniu para eleger as diretrizes 
do Regimento Interno da instituição, com previsão de 
início das atividades para o dia 12 de outubro. 

CBIC - News

Publicada nova redação da NR 18 que 
trata do trabalho na construção

A Portaria entra em vigor um ano após a data de sua 
publicação. 

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia publicou nesta terça-feira (11), 
no Diário Oficial da União (DOU), a Portaria nº 3.733, de 
10 de fevereiro de 2020, que aprova a nova redação da 
Norma Regulamentadora nº 18 (NR 18) – Segurança e 
Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. 

A NR 18 estabelece diretrizes de ordem administra-
tiva, de planejamento e de organização, que visam à 
implementação de medidas de controle e sistemas 
preventivos de segurança nos processos, nas condições e 
no meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

Após o amplo processo de revisão e modernização 
da primeira norma setorial, que envolveu governo e 
representantes dos trabalhadores e empregadores, a NR 
18 agora dispõe de um texto mais enxuto, desburocratiza-
do, com regras mais claras e objetivas, de fácil consulta e 
entendimento, mantendo e reforçando os princípios de 
segurança a serem adotados nos processos construtivos 
para a prevenção de acidente do trabalho.

A participação no processo de revisão da NR 18 está 
relacionada ao projeto ‘Elaboração e Divulgação de 
Material(is) Orientativo(s) sobre as Atualizações das 
Regras Trabalhistas e/ou de Segurança e Saúde no 
Trabalho, para a Indústria da Construção’, desenvolvido 
pela CBIC e pelo Sesi Nacional.

Livreto detalha modificações da NR 18

O Ministério da Economia, por meio da sua 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o Serviço 
Social da Indústria (Sesi Nacional) e a Fundação Jorge 
Duprat e Figueiredo (Fundacentro) produziram o livreto 
‘Nova Norma Regulamentadora NR 18 para a Indústria 
da Construção’, que detalha avanços da NR 18. Acesse e 
fique por dentro!
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SINDUSCON ANÁPOLIS E SANEAGO
Desenvolvimento

Reunião Pelo Desenvolvimento
de Anápolis

A diretoria do Sindicato das Indústrias da 
Const rução e  do  Mobi l iá r io  de  Anápol is 
(SINDUSCON ANÁPOLIS), participou de uma 
reunião com a presidência e a diretoria da 
SANEAGO para tratar de assuntos relacionados a 
problemas que o setor vem enfrentando com a 
empresa estatal de saneamento.

Segundo Anástacios Apostolos Dagios, presi-
dente do Sindicato o maior objetivo do encontro é 
alavancar o crescimento de Anápolis.

O que é SECONCI?
O SECONCI - Anápolis - Serviço Social da Industria da Construção
de Anápolis, é uma Associação Civil autônoma sem fins lucrativos,
administrada pelas empresas da construção e do mobiliário e tem
como objetivo promover melhorias na qualidade de vida
dos trabalhadores do setor.

Quem tem direito?
Todos os trabalhadores das empresas da construção
e do mobiliário de Anápolis, que contribuem para
o SECONCI - Anápolis.

Para agendamento de CONSULTA falar com
RH da sua EMPRESA!

@seconcianapolis

99840-7011 / 3324-5768


