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Setor discute medidas contra o tabelamento do frete
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O presidente do Sindicato das In-
dústrias de Alimentação de Aná-

polis (SindAlimentos), Wilson de Oli-
veira, participou no dia 11/06 último, de 
reunião da Câmara Setorial da Indústria 
de Alimentos e Bebidas (CASA). A pauta 
do encontro foi o tabelamento do frete, 
medida adotada pelo Governo Federal 
após a greve dos caminhoneiros e que 
vem sendo objetivo de muitas contesta-
ções em todo o País.

Segundo Wilson de Oliveira, as enti-
dades que integram a CASA, estão em 
busca de uma solução urgente para 
o problema, que vem se constituindo 
numa ameaça à cadeia de produção de 
alimentos, em face à elevação de custos.

A reunião contou com a presença da 
consultora jurídica do Sindicato das In-
dústrias de Alimentação do Estado de 
Goiás (Siaeg), Lenisa Prado. Ela infor-
mou que a entidade vai entrar com um re-
curso administrativo na Agência Nacional 
de Transporte Terrestre (ANTT), pedindo 
a revisão e a suspensão do tabelamento 
de frete e, no Judiciário, a provocação 

será no sentido de suspender os efeitos 
da resolução do Governo Federal que 
institui penalidades às empresas que não 
cumprirem com o tabelamento.

A Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) informou, em nota, que recorrerá 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) con-
tra o tabelamento do frete. No texto, a 
entidade alega que a medida trará pre-
juízos para a economia e para a popula-
ção, que sentirá seus efeitos “no bolso”.

A CNI cita levantamentos feitos por 
associações industriais que apontam 
aumentos médios no preço do frete en-
tre 25% e 65%, em decorrência do tabe-
lamento. Há situações em que os custos 
de transporte subiram mais de 100%.

Sobre a CASA
Visando atender às reivindicações 

dos sindicatos que compõem a cadeia 
produtiva do setor em Goiás, a CASA 
é um espaço aberto para atendimento 
e discussões, estabelece a integração 
dos sindicatos representativos das in-
dústrias de alimentos e bebidas a fim de 
fortalecer todo o segmento, buscando a 

melhoria contínua das condições socio-
econômicas do Estado e do País.        

A Câmara Setorial da Indústria de Ali-
mentos e Bebidas, composta por 10 sin-
dicatos patronais, tendo como principais 
objetivos:

- Realizar ações destinadas a promo-
ver o desenvolvimento tecnológico dos 
processos produtivos e dos produtos; - 
Estimular as indústrias a atender às nor-
mas técnicas e aos regulamentos para 
produção e comercialização de produtos 
alimentícios;- Promover a competitivida-
de das indústrias que compõem a cadeia 
produtiva da indústria da alimentação, por 
meio da defesa de interesses e da sinergia 
das ações que visem o seu fortalecimento 
em Goiás;- Estabelecer princípios e nor-
mas norteadores dos relacionamentos e 
da cooperação entre os diversos segmen-
tos componentes da cadeia produtiva da 
indústria da alimentação em Goiás;

- Buscar solução para as situações em 
que haja conflitos de interesses, dentre 
outras atuações. (Com informações da 
Fieg e da CNI)



SENAI
Parceria: a chave para um bom aprendizado

Na terça-feira,12/06, um grupo de 
24 alunos do curso de Eletro-

técnica do Senai de Anápolis passou 
por uma prova prática de manutenção 
em rede elétrica. A novidade é que, 
através de parcerias, instrumental e 
equipamentos foram viabilizados para 
tornar o aprendizado mais próximo do 
ambiente real de trabalho.

Segundo Pedro Henrique, coorde-
nador técnico do setor de Energia e 
Automação, a empresa Centro Elétrico 
fez a doação de um transformador di-
dático para média e baixa tensão e fez 
o empréstimo de uma vara telescópica 
para ser utilizada pelos alunos durante 
a prova. A empresa Enel, por sua vez, 
fez o empréstimo de materiais elétricos 
e equipamentos de proteção.

No dia anterior (11/06), os alunos, 
orientados pelo professor Jorge Ma-
noel Almacinha Costa, participaram de 
uma simulação com os equipamentos 
a serem utilizados na prova prática, ba-
lizada por parcerias que vão contribuir 
com a formação desses futuros profis-
sionais formados pelo Senai.
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NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Obrigatoriedade de uso da versão 4.0 começa a partir de 1º de julho
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Contatos

As empresas precisam ficar aten-
tas quanto ao prazo de entrada 

em vigor da nova versão 4.0 para 
emissão de notas fiscais eletrônicas 
(NF-e e NFC-e), que passa ser obri-
gatória a partir de 1º julho próximo. 
A Coordenação de Documentários 
Fiscais, ligada à Gerência de Informa-
ções Econômico-Fiscais da Secreta-
ria da Fazenda (Sefaz-GO), esclarece 
que a mudança se faz necessária e 
objetiva atualizar a emissão de do-
cumentos emitidos contemplando as 
novidades decorrentes de demandas 
que surgem tanto por parte dos con-
tribuintes como da Receita Estadual.

A Sefaz iniciou a troca de versão 
ainda em 2016, concedendo ao con-
tribuinte prazo de mais de um ano 
para se adequar à nova modalidade 

de emissão de documentos eletrô-
nicos. Atualmente opera-se com a 
versão 3.10 para a NF-e e NFC-e. 
A Secretaria esclarece ainda que a 
versão 3.10 para a NF-e será desa-
tivada a partir do dia 2 de julho deste 
ano. Enquanto que para a NFC-e, a 
desativação da referida versão (3.10) 
ocorrerá a partir de 1º de outubro 
próximo, conforme Nota Técnica 
2016.002-Versão 1.51.

Alerta
Em caso de não adequação, os do-

cumentos fiscais não serão mais au-
torizados pela Secretaria da Fazen-
da. “A adesão à nova versão (4.0), 
que passa ser obrigatória a partir de 
1º de julho é necessária para evitar 
transtornos aos contribuintes”, frisa 

Antônio Godói, coordenador de Do-
cumentários Fiscais, da Gief.

A Nota Fiscal do Consumidor Ele-
trônica foi lançada pela Sefaz em 
junho de 2016 e, desde então, pas-
sou a ser exigida gradativamente dos 
contribuintes conforme calendário de-
finido pela Receita Estadual. 

O último segmento a ter a obri-
gatoriedade foram as empresas do 
Simples Nacional que, desde janeiro 
passado, só podem emitir a NFC-
-e em substituição ao Emissor de 
Cupom Fiscal (ECF) e à Nota Fiscal 
de Venda a Consumidor. A NFC-e 
não é exigida do Microempreendedor 
Individual (MEI). Já para os demais 
segmentos, como atacado e indús-
tria, continua sendo exigida a Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e).
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IEL-GO
Prefeitura de Gameleira de Goiás fecha parceria para estágio

A Prefeitura de Gameleira de Goi-
ás firmou parceria com o Instituto 

Euvaldo Lodi, para contratação de 50 
vagas de estágio naquele município. 
Para o gerente da unidade do IEL em 
Anápolis, Fernando Nunes, o principal 
objetivo da parceria com a Prefeitura 
de Gameleira é proporcionar para os 
alunos os instrumentos de preparação 
para a introdução e inserção no mer-
cado de trabalho, mediante ambiente 
de aprendizagem adequado e acom-
panhamento pedagógico supervisio-
nado pelo professor em sala de aula. 

Ainda de acordo com Fernando Nu-
nes, o estágio constitui o primeiro pas-
so para o mercado de trabalho, pois 
propicia o desenvolvimento de habili-
dades, atitudes e competências indivi-
duais, possibilitando a percepção das 
próprias deficiências e a busca pelo 
aprimoramento profissional e pessoal. 
“O estágio é uma experiência muito 
importante para o desenvolvimento 
da carreira de todo profissional. Ele é 
diferente de um emprego tradicional, 
pois traz para os estudantes o conhe-
cimento, competências e experiências 
práticas daquilo que estudam teorica-
mente na faculdade”, completa.

Para o Prefeito de Gameleira de Goi-
ás, Wilson Tavares de Sousa Junior, a 
primeira experiência de trabalho car-
rega uma importância que vai além do 
aspecto profissional. “O estagiário irá 
adquirir conhecimentos e habilidades 
que serão de extrema importância 
não só na construção da carreira dos 
jovens de Gameleira de Goiás, mas 
também no desenvolvimento pesso-

al”, sintetizou, acrescentando que tão 
importante quanto reconhecer e valo-
rizar os estagiários como profissionais 
qualificados, é lembrar que eles ainda 
são moldáveis, buscam inspiração e 
orientação, e querem encontrar chan-
ces de crescimento. 

Fernando Nunes destaca que os 

profissionais que passam por expe-
riências de estágio têm a oportuni-
dade de construir uma carreira mais 
flexibilizada, adquirem conhecimento 
prático em setores e áreas diferentes 
e aprendem cedo a lidar com dificul-
dades que não podem ser previstas 
por nenhuma teoria.
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ECONOMIA
PIB cresce 1,2% frente ao primeiro trimestre de 2017

O Produto Interno Bruto (PIB) 
cresceu 1,2% no primeiro tri-

mestre de 2018, na comparação com 
o mesmo período do ano passado, 
com queda de 2,6% na agropecuá-
ria. Indústria e serviços cresceram, 
respectivamente, 1,6% e 1,5%, puxa-
dos pela indústria de transformação, 
transporte de carga e comércio ata-
cadista. Em valores correntes, o PIB 
do trimestre totalizou R$ 1,6 trilhão. O 
resultado, que faz parte do Sistema 
de Contas Nacionais Trimestrais, foi 
divulgado pelo IBGE.

A taxa negativa da agropecuá-
ria pode ser explicada pela queda 
na produção das principais culturas 
com safra no primeiro trimestre do 
ano. Segundo o último Levantamen-
to Sistemático da Produção Agrícola, 
divulgado em maio, a estimativa de 

produção anual de algumas culturas 
diminuiu. A exceção foi a soja, que 
teve crescimento de 0,6%, como ex-
plica a gerente de Contas Nacionais 
Trimestrais, Cláudia Dionísio: “quando 
falamos que a soja cresceu, apesar de 
não parecer um índice tão alto, preci-
samos lembrar que foi um crescimen-
to sobre o ano em que tivemos uma 
safra recorde”.

Ainda na comparação com o primei-
ro trimestre do ano anterior, o consumo 
das famílias aumentou 2,8%, o quarto 
trimestre consecutivo de avanço, en-
quanto os investimentos (a formação 
bruta de capital fixo) cresceram 3,5%, 
mostrando seu segundo resultado po-
sitivo após 14 trimestres de quedas. 
Essa melhora pode ser explicada pelo 
comportamento dos indicadores de 
crédito para pessoa física, com infla-

ção e taxas de juros menores: “em 
contrapartida, continuamos com um 
mercado de trabalho deteriorado, com 
a renda contribuindo de forma nega-
tiva para o desempenho do consumo 
das famílias”, ressaltou Cláudia.

A taxa de investimento, que é a for-
mação bruta de capital fixo sobre o 
PIB, foi de 16%, a primeira alta des-
de o primeiro trimestre de 2015, mas 
a segunda pior taxa da série histórica 
iniciada em 1996. De acordo com a 
gerente de Contas Nacionais Trimes-
trais, essa ligeira melhora “reflete o 
crescimento em volume dos inves-
timentos, ocorrido nesses últimos 
trimestres. É possível perceber uma 
melhora no nível de confiança dos 
empresários, mas ainda insuficientes 
para recuperar as perdas ocorridas no 
passado”. (Fonte: IBGE)
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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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