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Um evento para ficar na história. 
Foi assim o I Encontro Centro-

-Oeste de Conselho de Consumidores 
de Energia Elétrica que, pela primeira 
vez, foi sediado em Goiás. O anfitrião do 
encontro foi o Conselho de Consumido-
res de Energia Elétrica de Goiás (Con-
ceg), que recepcionou cerca de 100 re-
presentantes de conselhos de estados 
do Centro-Oeste e de outras unidades 
da federação.

A programação teve início na quinta-
feira,17, nas dependências do Hotel K. 
Na oportunidade, os participantes foram 
recepcionados e participaram de uma 
homenagem ao fundador e primeiro pre-
sidente do Conselho em Goiás, o pro-
fessor Hélio Naves, decano da indústria 
goiana e representante, no colegiado, 
da Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás. O evento foi prestigiado pelos 
presidentes da Enel Distribuição Goiás, 
Abel Rochinha e vários membros da di-
retoria da empresa e pelo presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de 
Goiás (Fieg), Pedro Alves, juntamente 
com membros da diretoria da entidade. 
Destaque, também, para a presença 
dos conselheiros representantes das 
classes rural, comercial, residencial e 
poder público.

Na sexta-feira (18), a programação foi 

aberta às 9 horas, com a saudação de 
boas vindas pelo presidente. A primeira 
palestra foi ministrada por Danúsia Aran-
tes Ferreira, da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente, abordando o tema: “Atu-
ação do Governo de Goiás e o desen-
volvimento do programa Goiás Solar”. 
O segundo palestrante será o deputado 
estadual Simeyzon Silveira, presidente 
da Comissão de Minas e Energia da As-
sembleia Legislativa, sobre: “A atuação 
parlamentar para o desenvolvimento e 
diversificação da matriz energética”. As 
palestras foram seguidas de debates. 
Ainda na parte da manhã, o presidente 
do Conselho Nacional de Consumido-
res de Energia Elétrica (Conacen), José 
Luiz Nobre Ribeiro, apresentou o painel: 
“Palavra com o Conacen”.

No período da tarde, foram apresen-
tados os cases de sucesso: o primeiro, 
pelo engenheiro elétrico da Enel, Odail-
ton Arruda, que discorreu sobre: “Novas 
oportunidades em sustentabilidade”, 
abordando uma série de projetos que 
a distribuidora tem realizado em Goiás, 
com foco, principalmente, na questão 
da sustentabilidade, que foi o tema prin-
cipal do evento. O professor Emiliado 
Lobo Godoy apresentou um painel so-
bre o programa UFG Sustentável, dis-
correndo sobre diversas iniciativas que 

a instituição está desenvolvendo que, 
inclusive, foram apresentadas durante a 
visita técnica ocorrida neste sábado,19.

Carlos Eduardo Cruz de Oliveira, 
representante do Gesel/UFRJ, abor-
dou o tema: “P&D- sistematização da 
capacitação e instrumentalização dos 
conselhos de consumidores”. O enge-
nheiro eletricista, gerente da área de 
Projetos e Vistoria da CEB Distribuição, 
Érico Hoff Pires, falou sobre: “Sistema 
de gestão de projetos elétricos online”. 
A representante da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), Djane Ma-
ria Soares Fontan Melo, especialista 
em regulação, abordou o tema: “Fatura 
pré-paga”. Finalizando e fechando com 
chave de ouro a programação, André 
Ruelli, superintendente de Mediação 
Administrativa da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel—SMA), discor-
reu sobre: “A importância do consumi-
dor para a Aneel”.

“Estamos muito felizes com a partici-
pação e os resultados deste encontro”, 
destacou Wilson de Oliveira, agrade-
cendo todos os conselheiros e demais 
pessoas envolvidas com a organização 
do evento. “Nossos objetivos foram al-
cançados de forma plena e este even-
to, é um divisor de águas para a história 
do Conceg”, festejou.
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SINDUSCON ANÁPOLIS
Feira do Imóvel de Anápolis e Expo Casa e Móveis começam dia 
25 com expectativa de ofertar 2,5 mil oportunidades de negócios

O Sindicato das Indústrias da 
Construção e do Mobiliário de 

Anápolis (SINDUSCON) realiza entre 
os dias 25 a 27 de maio, a 14ª Feira do 
Imóvel de Anápolis e a Expo Casa & 
Móveis SINDUSCON Anápolis Edição 
2018. O evento acontecerá na Praça 
Dom Emanuel, no Bairro Jundiaí, na 
sexta-feira das 14 às 21 horas e no 
sábado e domingo, das 9 às 21 horas.

Este ano, a previsão é de que cer-
ca de 2,5 mil imóveis sejam ofertados 
durante o evento, que contará com a 

presença de construtoras e imobiliá-
rias, além da estrutura da Caixa para o 
atendimento às pessoas interessadas 
em financiar a compra de um imóvel.

O presidente do SINDUSCON Aná-
polis, Anastácios Apostolos Dagios, 
reforça que a Feira do Imóvel é uma 
oportunidade ímpar para todos os que 
desejam adquirir um imóvel, visto que 
várias oportunidades estarão disponí-
veis ao público nos três dias de rea-
lização do evento, além da facilidade 
de ter a Caixa com as suas linhas de 

financiamento voltadas para a mora-
dia, em diversas modalidades.

“Nossa expectativa é termos um 
evento tão bom ou melhor que as edi-
ções anteriores, inclusive, em organi-
zação, público visitante e volume de 
negócios”, destaca Anastacios Dagios, 
ressaltando que a Expo Casa & Móveis 
também será um grande atrativo para 
as pessoas interessadas em adquirir 
peças de mobiliário. Mais do que isso, 
segundo ele, é uma forma também de 
divulgar a potencialidade deste setor.

SERVIÇO

14ª Feira do Imóvel de Anápolis
Expo Casa & Móveis SINDUSCON Anápolis Edição 2018
Data: 25 a 27 de maio de 2018
Local: Praça Dom Emanuel - Bairro Jundiaí
Horários: sexta das 14 às 21 horas; sábado e domingo, 
das 9 às 21 horas
Realização: SINDUSCON Anápolis

Patrocínio: Caixa Econômica Federal e Sebrae
Apoio: Associação Comercial e Industrial de Anápolis 
(ACIA)
Associação das Imobiliárias de Anápolis (AIA)
Organização: Impacto Produções e Eventos
Construtoras: Realiza Construtora, Excel Construtora 
e Incorporadora, JS Construtora e Incorporadora, MRV 
Engenharia, Louly Caixe Engenharia, Emisa Construtora
Comercialização: Frederico Godoy Negócios Imobiliários
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FIEG
Governador destaca indicadores positivos do Estado

Na reunião da Diretoria Plena da 
Federação das Indústrias do Es-

tado de Goiás (Fieg), ocorrida no dia 
15/05 último, o governador José Eliton 
destacou números relativos ao parque 
industrial goiano e da economia do 
Estado, bem como dos programas de 
incentivo à produção. Informou que o 
setor industrial agrega mais de 103 
mil empresas ativas e unidades indus-
triais em todas as regiões do Estado, 
e representa mais de 25% do Produto 
Interno Bruto (PIB) que, por sua vez, 
passou de R$ 17,4 bilhões, em 1998, 
para quase R$ 200 bilhões previstos 
para este ano.

Já a balança comercial do Estado 
subiu de 384 milhões de dólares para 
quase 8 bilhões de dólares em 19 
anos. Nessas duas últimas décadas, 
o Estado aumentou sua competitivi-

dade, multiplicando por dez vezes o 
Produto Interno Bruto (PIB) e em 20 
vezes suas exportações. Goiás sedia 
o segundo maior polo de produção 
farmacêutica de medicamentos gené-
ricos do país e se tornou polo nacional 
da indústria automotiva. Na produção 
mineral, ocupa a terceira posição na-
cional, com sete polos minerais distri-
buídos pelo Estado.

Investimentos
O governador ressaltou que, nos 

últimos seis meses, os novos investi-
mentos anunciados pelo setor privado 
somam R$ 1 bilhão e meio, com gera-
ção de 43 mil empregos diretos e 10 
mil indiretos. Somente no mês de mar-
ço, o governo estadual assinou 20 pro-
tocolos de intenções com empresários 
que vão desenvolver suas atividades 
no Estado, com investimentos de R$ 

698,5 milhões e previsão de geração 
de 1.736 empregos diretos.

Afirmou que os investimentos vulto-
sos são resultados da política de in-
centivos fiscais e também do rigoroso 
cumprimento de medidas de austeri-
dade, que garantiram a Goiás situa-
ção fiscal equilibrada.

Ressaltou, também, que as missões 
internacionais culminaram na atração 
de grandes empresas para o Estado. 
Pontuou que a perspectiva é de que 
a economia goiana esteja ainda mais 
diversificada e promissora nos próxi-
mos 20 anos, com maior interligação 
de indústria, agronegócio e serviços, 
graças aos investimentos em infraes-
trutura e logística, apoio ao segmento 
exportador e à inovação tecnológica. 
(Com informações do Gabinete de Im-
prensa do Governador de Goiás)
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FIEG

CAL/CNI

Sandro Mabel é anunciado como nome de consenso

Conselho busca avanço em votações estratégicas no Congresso

O presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 

(Fieg), Pedro Alves de Oliveira, anun-
ciou no dia 15/05 último, que Sandro 
Mabel será o novo presidente da en-
tidade, a partir de 2019. Pedro Alves 
destacou que a união e fortalecimento 
da Federação das Indústrias foram 
prioridade e por isso chegou-se ao 
consenso de forma a manter a institui-
ção coesa. A notícia foi dada durante 
reunião de presidentes de sindicatos 
que compõem a Fieg.

Sandro Mabel milita no segmento 
associativo empresarial desde 1984 e 
atualmente preside o Sindicato das In-
dústrias de Alimentação no Estado de 
Goiás (Siaeg). Após o anúncio, Sandro 
Mabel agradeceu o trabalho de Pedro 
Alves em busca de consenso e rela-
tou intensas conversas que teve com 
vários empresários nas últimas sema-
nas. Sandro se comprometeu a tra-
balhar para manter a Federação das 

Indústrias atuante e representativa e 
convidou os presidentes de sindicatos 
presentes para comporem a chapa de 
sua diretoria. Os empresários Antônio 
Almeida, André Rocha e Wilson de 
Oliveira também eram pré-candidatos 
à presidência e abriram mão de suas 
pretensões em favor de Sandro.

 Tradicionalmente o registro de cha-
pa para concorrer à eleição ocorre 
em agosto, mas o presidente da Fieg 
avalia a antecipação desse prazo. A 
eleição será realizada em outubro. O 
mandado da diretoria atual segue até 
31 de dezembro de 2018, sob a presi-
dência de Pedro Alves de Oliveira.

O Conselho de Assuntos Legis-
lativos (CAL) da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) reuniu-se 
no último dia 15/05, em Brasília, para 
debater a pauta do Congresso Nacio-
nal e a possibilidade de avanços de 
temas estratégicos antes do início do 
período eleitoral. Apesar das recentes 
dificuldades do Legislativo em manter 
um ritmo consistente de votações, re-
presentantes da indústria defenderam 
a importância de avançar e de concluir 
a análise de propostas que se encon-
tram em estágio mais avançado de 
deliberação.

Dois exemplos são a Lei Geral das 

Agências Reguladoras e a regula-
mentação da atividade de defesa de 
interesses – o lobby. Já aprovado pelo 
Senado, o primeiro projeto aguarda a 
constituição de comissão especial na 
Câmara dos Deputados. O segundo, 
por sua vez, está pronto para votação 
em Plenário da Câmara e está próxi-
mo de formar consenso entre os par-
tidos. Ambos os projetos fazem parte 
da Pauta Mínima da Agenda Legisla-
tiva da Indústria 2018, o conjunto de 
propostas prioritárias para o setor. 
“Não há nenhuma dificuldade em rela-
ção ao projeto que, se for votado, fará 
muito bem ao país”, disse o deputado 

Ricardo Barros (PP-PR), convidado 
para o encontro.

Segundo o vice-presidente da CNI 
e presidente do Conselho, Paulo 
Afonso Ferreira, é importante que o 
país avance em propostas que asse-
gurem maior segurança jurídica para 
o setor produtivo. Citou a sanção da 
Lei nº 13.655/18 – resultado do PL nº 
7.448/17 – que busca conferir maior 
segurança jurídica e qualidade às de-
cisões de agentes e instituições públi-
cas. “A insegurança jurídica nos afeta 
profundamente, gerando incertezas 
para quem investe e gera empregos 
no Brasil”, afirmou Ferreira.
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SIVA
Entidade presta contas e debate Convenção Coletiva

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

O Sindicato das Indústrias do 
Vestuário de Anápolis (SIVA), 

sob a presidência do empresário Jair 
Rizzi, realizou no dia 16/05 último, 
duas assembleias gerais, com o obje-
tivo de aprovar as contas da entidade, 
relativas ao ano de 2017, assim como 
para autorizar a diretoria a negociar 
a Convenção Coletiva de Trabalho 
2018/2019 com o Sindicato dos Ofi-
ciais Alfaiates, Costureiras e Traba-
lhadores na Indústria de Confecção 
de Roupas no Estado de Goiás, dos 
Trabalhadores em Transportes Ro-
doviários de Anápolis-Go e dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho do 
Estado de Goiás. Além dos diretores, 
a reunião também contou com repre-
sentantes de empresas do setor.

De acordo com Jair Rizzi, é impor-

tante que não só a diretoria, mas as 
empresas acompanhem os traba-
lhos da convenção coletiva, pois os 
resultados dessa negociação afetam 

todo o  setor. Ele destacou, também, 
que a intenção é ter uma negociação 
em alto nível com as representações 
laborais.
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