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Representando a Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 

(Fieg), o vice-presidente da entidade, 
Wilson de Oliveira, participou do Dia da 
Indústria 2018, realizado pela Federa-
ção das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), no dia 24/05 último. O 
evento contou com a presença do pre-
sidente da República, Michel Temer; 
do governador Fernando Pimentel; do 
presidente da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Robson Braga de 
Andrade e dezenas de outras autori-
dade e lideranças classistas.

Na ocasião, aconteceu também a 
solenidade de posse da nova diretoria 
da Fiemg, tendo na presidência o em-
presário Flávio Roscoe Nogueira. Ain-
da no evento, 15 empresários mineiros 
foram homenageados com a Medalha 
do Mérito Industrial. O diploma de In-
dustrial do Ano foi concedido ao em-
presário Otávio Viegas, fundador e 

presidente da VMI Tecnologias. O pre-
sidente da CNI, Robson Andrade, foi 
condecorado com o Grande Colar do 
Mérito Industrial, em reconhecimento 
ao trabalho realizado em prol da indús-
tria de Minas Gerais e do Brasil.

“Foi uma honra representar o presi-
dente Pedro Alves no Dia da Indústria 

realizado pela federação mineira, que 
tem agora uma nova diretoria, capita-
neada pelo empresário Flávio Roscoe. 
Nosso desejo é que ele possa fazer 
uma boa gestão. E parabenizo tam-
bém o ex-presidente Olavo Machado 
Jr. e sua diretoria pelo trabalho reali-
zado”, destacou Wilson de Oliveira.



FIEG
Sandro Mabel faz palestra para empresários na ACIA

O presidente do Sindicato das 
Indústrias de Alimentação no 

Estado de Goiás (Siaeg), Sandro Ma-
bel, candidato da chapa única para a 
renovação da presidência da Federa-
ção das Indústrias do Estado de Goiás 
(Fieg), participou de encontro com em-
presários na quarta-feira, 30 de maio, 
durante reunião da Associação Comer-
cial e Industrial de Anápolis (Acia). Na 
oportunidade, ele falou sobre o impac-
to e os desdobramentos da greve dos 
caminhoneiros na economia goiana e, 
também, sobre as suas expectativas 
em relação à eleição e a futura gestão 
da Federação.

Sobre a greve dos caminhoneiros, 
Sandro Mabel avaliou que o movimen-
to foi mal dimensionado pelo Governo 
Federal e, mesmo, o movimento des-
conhecia a força que tinha. Na sua 
opinião, o mercado deve dar uma res-
posta rápida de recuperação. Porém, 
muitas empresas devem ter dificuldade 
do ponto de vista financeiro, em razão 
da quantidade de dias parados. No 

agronegócio, conforme disse, alguns 
setores, como o aviário e o de suínos, 
terão mais dificuldades de superação, 
pois os problemas foram maiores do 
que, por exemplo, em relação ao mer-
cado de bovinos.

Para Sandro Mabel, a greve demons-
trou a dependência que o País tem do 
transporte ferroviário, enquanto inves-
timentos como o da Ferrovia Norte-Sul 
estão praticamente parados porque 
não se chegou a um modelo adequa-
do à sua operacionalização. Ainda em 
relação à greve, o empresário desta-
cou que a crise não pode e nem deve 
provocar um novo abalo na Petrobrás, 
que deve ser preservada sob o risco de 
haver ainda maiores prejuízos à eco-
nomia do País.

Sandro Mabel falou também da con-
solidação da chapa única que deverá 
conduzi-lo à presidência da Fieg. A 
eleição ocorrerá em outubro próximo, 
restrita à votação dos presidentes de 
35 sindicatos que integram a base da 
Federação. O atual presidente, Pedro 

Alves, que conduz o processo, anun-
ciou recentemente a unidade. Até en-
tão, haviam mais três candidaturas 
colocadas: Antônio Almeida, André Ro-
cha e o empresário anapolino Wilson 
de Oliveira. Todos abriram mão para 
que houvesse a definição pela chapa 
única.

O futuro presidente da Fieg falou, na 
reunião com os empresários da Acia, 
sobre os projetos que pretende desen-
volver ao tomar posse em janeiro. Ele 
também manifestou concordância a 
alguns pleitos colocados pela diretoria 
da ACIA, como, por exemplo, o apoio 
para que haja uma política de melhor 
relacionamento com a Companhia de 
Desenvolvimento de Goiás (Codego), 
a fim eliminar entraves para a industria-
lização do Município e o apoio ao pro-
jeto de estabelecer em Anápolis uma 
base do polo de defesa, para a atração 
de investimentos nesta área, projeto 
este já abraçado pela Fieg, que implan-
tou o Comdefesa - Comitê da Indústria 
de Defesa e Segurança de Goiás.
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SINDUSCON ANÁPOLIS
Feira do Imóvel alcança cerca de R$ 30 milhões em negócios

Segundo balanço parcial divulga-
do pela Caixa Econômica Fede-

ral, o volume de negócios fechados 
na 14ª Feira do Imóvel de Anápolis, 
realizado pelo Sindicato das Indús-
trias da Construção e do Mobiliário de 
Anápolis (SINDUSCON), foi de mais 
de R$ 29 milhões. Ao todo, conforme 
a instituição financeira, 172 negócios 
estão em transação, o que deve fazer 
com que o volume de negócios tenha 
um desempenho ainda melhor. A esti-
mativa é de que mais de mil pessoas 
passaram pela Praça Dom Emanuel, 
entre os dias 25 a 27 de maio último, 
durante o evento. No mesmo espaço, 
aconteceu também a Expo Casa & 
Móveis Edição 2018.

O presidente do SINDUSCON Aná-
polis, Anastácios Apostolos Dagios, 
ressaltou, em seu discurso durante a 
abertura da Feira do Imóvel, a parce-
ria com a Caixa, que tem permitido, 
ao longo dos anos, realizar o sonho 

de muitas famílias com a aquisição do 
imóvel próprio. Ele agradeceu também 
aos demais parceiros e, em especial, 
às construtoras, incorporadoras e 
imobiliárias, bem como ao público pre-
sente que pode conferir os cerca de 
2,5 mil imóveis foram ofertados nesta 
edição do evento.

Anastácios Apostolos fez um balan-
ço positivo da 14ª Feira do Imóvel de 
Anápolis e da Expo Casa & Móveis 
Edição 2018. “Ficamos muito satis-
feitos com os resultados alcançados. 
Agradeço a diretoria por acreditar e 
trabalhar neste projeto e, desde já, 
vamos trabalhar para que no ano que 
vem possamos repetir ou ter um su-
cesso ainda maior nestes eventos”, 
comemorou.

A 14ª Feira do Imóvel de Anápolis 
teve como patrocinadora a Caixa Eco-
nômica Federal e contou com o apoio 
da Associação Comercial e Industrial 
de Anápolis (ACIA)e da Associação 

das Imobiliárias de Anápolis (AIA). 
Participaram as empresas: Realiza 
Construtora, Excel Construtora e In-
corporadora, JS Construtora e Incor-
poradora, MRV Engenharia, Louly 
Caixe Engenharia, Emisa Construto-
ra. Comercialização: Frederico Godoy 
Negócios Imobiliários. Organização: 
Impacto Produções e Eventos.

Informativo
ELETRÔNICO

Nº 371 – 04 a 10 de junho de 2018



ARTIGO
Movimento ameaça o PIB industrial

Um movimento grevista, por mais 
legítimo que seja, deixa de ser 

justo quando afeta transversalmente 
todas as cadeias produtivas, impõe 
prejuízos à economia, compromete o 
direito de ir e vir, penalizando a socie-
dade. É esse o retrato fiel do quadro 
resultante de dez dias da greve dos 
caminhoneiros, que mobiliza o País 
e, inicialmente, até angariou simpatia 
da população, ao expor a exorbitante 
política tributária a que estamos sub-
metidos - empresas e cidadãos -, e 
contra a qual a indústria há anos vem 
se batendo.

Com a continuidade da greve, no 
entanto, o Brasil inteiro está sofrendo. 
Em Goiás, estima-se que, até o mo-
mento, 50% da atividade industrial es-
teja interrompida, ou seja, o prejuízo 
para o setor no Estado já aproxima-se 
de R$ 500 milhões. Considerando só 
a indústria de transformação, a perda 
pode chegar a cerca de R$ 300 mi-

lhões.
O setor de açúcar e álcool pode ter 

impacto ainda maior, pois o período 
atual é de colheita da primeira safra. 
Sem combustível nas colheitadeiras e 
sem o escoamento do produto final, 21 
das 35 usinas instaladas em Goiás já 
estão paradas e, até esta quarta-feira, 
caso a situação não seja normalizada, 
as outras 10 também param devido 
à falta de diesel e insumos químicos. 
Produtos alimentícios deterioram-se 
nas rodovias, produtores de frango 
sem ração em algumas propriedades 
já registram perdas, com grave risco 
à saúde pública e ao meio ambiente.

Uns mais, outros menos, todos os 
segmentos produtivos são afetados. 
O impacto em longo prazo pode com-
prometer a retomada da economia, 
que já vinha se mostrando fraca e des-
continuada. As quedas momentâneas 
na produção trarão, invariavelmente, 
efeitos danosos pelos próximos me-

ses, inclusive o desabastecimento e a 
volta da inflação.

Os reflexos ameaçam o PIB indus-
trial goiano, cuja previsão é de R$ 
35,9 bilhões, e com a greve estima-se 
uma perda de R$ 997 milhões a cada 
dez dias.

Pedro Alves de Oliveira- Presidente 
da Fieg e do Conselho Deliberativo do 
Sebrae

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
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LEGISLATIVO
Câmara Municipal presta homenagem no Dia da Indústria

Homenageados

Adriano Baldy – Secretario munici-
pal de Desenvolvimento Econômico, 
Agricultura e Turismo

Nara Núbia Alves da Costa – Geren-
te Sesi Jaiara

Marciana Neves - Gerente adminis-
trativa Sesi Jundiaí

Misclay Marjorie Corria da Silva – Di-
retora Senai

Nicolas Soares de Moraes – Marmo-
raria Moraes e Construtora

Luiz Antônio Oliveira Rosa – Cons-
trutora Egregora

Amaury Miranda Esberard – Diretor 
IdealFarma

José Alberto da Luz Mota
Nilza Maria da Silva – Fosplan
José Nivaldo de Oiveira – CDA Tio 

Jorge
José Paulo Tinazo – Brejeiro
Wilson de Oliveira – Café Rancheiro
Marçal Henrique Soares – Sindifargo
Maurício Morales Castillo Olmedo
Cleide Gomes Marques

Jean Carlo Constante
Ian Moreira da Silva
José Nelson Fernandes
Paulo Augusto Roriz de Amorim
José Alves Filho – Vitamedic
George Gustavo de Souza Toledo – 

Diretor Regional Sebrae
Georges HAjjar – Geolab
Eva Maria Cordeiro dos Santos – Di-

retora Acia Mulher
Felicidade Maria de Faria Melo – 

Gerente Senac Anápolis

Em sessão solene proposta pelo 
vereador Teles Júnior (PMN), a 

Câmara Municipal homenageou em-
preendedores de Anápolis pela pas-
sagem do Dia da Indústria, comemo-
rado no dia 25 de maio. O evento foi 
realizado no plenário Teotônio Vilela. 
Atualmente Teles é o presidente da 
Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico do Legislativo anapolino.

Na ocasião, 25 homenageados re-
ceberam certificados de Honra ao Mé-
rito durante a solenidade que teve o 
objetivo de ressaltar a importância das 
indústrias para a economia nacional. 

“Impossível imaginar a vida contem-
porânea sem esse setor”, cumprimen-
tou o vereador Teles Júnior.

O presidente da Fieg Regional Aná-
polis, Wilson de Oliveira, sócio pro-
prietário do Café Rancheiro, também 
primeiro vice-presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Goiás, 
destacou em seu pronunciamento que 
é um entusiasta do setor industrial. 
“Nasci em Anápolis, tenho orgulho de 
ter minha história ligada à luta contí-
nua pelo desenvolvimento da cidade. 
Fiquei muito feliz em ser lembrado 
pela Câmara Municipal”, agradeceu.

Marçal Henrique Soares, presidente 
do Sindicato das Indústrias Farmacêu-
ticas no Estado de Goiás (Sindifargo) 
disse que o vereador acertou ao pro-
por a honraria “aos incansáveis ba-
talhadores pelo desenvolvimento de 
Anápolis e de Goiás. Hoje temos na 
nossa cidade o segundo maior polo 
Farmoquímico do País. Mas não po-
demos nos acomodar. Anápolis preci-
sa voltar a crescer em ritmo acelerado 
e vencer problemas como o desem-
prego e a falta de segurança pública. 
Para isso contamos muito com o em-
penho da Câmara Municipal”, frisou.
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A Fieg Regional Anápolis e os Sindicatos das Indústrias, reforçando a sua política de buscar 
benefícios junto às casas do Sistema Fieg para os seus filiados e associados, tem o prazer em 
anunciar uma cesta de vantagens para serviços que forem adquiridos junto ao Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL-GO). 

A proposta apresentada pelo IEL-GO, com vigência a partir do mês de abril último, terá validade 
por um ano, podendo a mesma ser prorrogada no todo ou em parte, inclusive, ser adequada à rea-
lidade momentânea, devendo, nesse caso, ser avaliado a eficácia e o alcance dos seus objetivos. 

O superintendente do IEL-GO, Humberto Rodrigues de Oliveira, destaca que todas as condições 
propostas já foram discutidas e alinhadas com os respectivos gerentes e coordenadores. Lem-
brando que Anápolis possui uma gerência, localizada no prédio da Escola Senai Roberto Mange. 
O gerente, Fernando Nunes e sua equipe, portanto, estão aptos para atenderem às demandas dos 
filiados e associados dos Sindicatos das Indústrias, pertinentes à cesta de vantagens, assim como 
outras demandas.

Vale ressaltar ainda que os descontos ofertados não se aplicam a produtos e serviços, em cujo 
valor de venda já se encontre algum redutor financeiro em função de parcerias firmadas pelo IEL-
-GO.

Sindicatos têm cesta de vantagens do IEL-GO
para filiados/associados

Instituto Euvaldo Lodi 
- Anápolis

Rua Engº Roberto 
Mange, nº 239

Bairro Jundiaí
Fone: (62) 3311-1761
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Cesta de Vantagens para os filiados/associa-
dos dos Sindicatos das Indústrias

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
- Valor fixo para taxa administrativa: R$ 160,00 por aprendiz/mês; 
* Considerando apenas a gestão de folha, uma vez que a empresa já possui gratuidade no pro-

cesso de capacitação junto ao SENAI.

RECRUTAÇÃO E SELEÇÃO
- Emprego Padrão: 60% da remuneração da vaga (mínimo de R$ 900,00);
- Emprego Simplificado: R$ 550,00 por vaga a ser preenchida;
- Estagiário/Aprendiz: R$ 450,00 por vaga a ser preenchida.

CURSOS
- Curso aberto com carga horária de até 32 horas: 15% de desconto;
- Curso aberto com carga horária de 40 horas e acima: 10% de desconto;
- Curso in-company: 10% de desconto;
- Curso de pós-graduação (MBA): 5% de desconto.

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL/GESTÃO
- Consultoria (diversas): 5% de desconto;
- Pesquisas (diversas): 5% de desconto;
- PQF/PDF: 5% de desconto.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO
- Gestão Integrada da Inovação (Metodologia integrada que organiza o processo de inovar, 

identificando oportunidades; planejamento; desenvolvimento e gestão): 5% de desconto nas con-
sultorias de implementação do Programa de Gestão Integrada da Inovação;

- Elaboração de projetos para captação de recursos (Consultoria especializada em ajudar e 
apoiar empresas na captação de recursos financeiros para novos projetos. Oportunidades de juros 
subsidiados e boas condições de financiamento): 5% de desconto na elaboração de projeto para 
captação de recurso.
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