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Representando a Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 

(Fieg), o vice-presidente da entidade, 
empresário Wilson de Oliveira, participou 
no dia 19/06 último, de reunião do Con-
selho de Assuntos Legislativos da Con-
federação Nacional da Indústria (CAL/
CNI), em Brasília. O encontro, conduzido 
pelo goiano Paulo Afonso Ferreira, pre-
sidente do CAL, teve como convidado o 
deputado federal Osmar Terra, relator da 
Medida Provisória nº 832, que trata da 
política de preços mínimos para fretes 
rodoviários, o polêmico tabelamento, que 
vem sendo objeto de muitos questiona-
mentos e prejuízos em vários segmentos 
do setor produtivo.

Durante a reunião, Osmar Terra recapi-
tulou o processo de negociação entre go-
verno federal e caminhoneiros, que cul-
minou na edição da MP, no fim de maio. 
Ele defendeu a tabela como medida ne-
cessária para pôr fim à greve e para res-
tabelecer uma situação de estabilidade 
no país e relatou que as próximas sema-
nas serão de negociações no Congresso 
Nacional para a construção de uma pro-

posta que, conforme apontou, seja fruto 
de diálogo. “A minha intenção é trabalhar 
por um acordo, com ninguém saindo pre-
judicado nessa questão”, disse.

A CNI apresentou algumas conclusões 
de levantamento feito com federações 
estaduais e associações da indústria. A 
estimativa é de que o aumento médio 
no custo do frete para a indústria será 
de 38%, mas há casos em que a eleva-
ção no preço chegará a 250%. De forma 
geral, os setores mais impactados são 
aqueles de mercadorias de baixo valor 
agregado – como commodities agrícolas 
ou agregados para a construção civil –, 
nos quais o frete tem grande participação 
no preço final do produto. Para o con-
sumidor final, a expectativa é de alta de 
7,8%, em média, nos preços.

O presidente da Associação Brasileira 
das Indústrias da Alimentação (ABIA), 
João Dornellas afirmou que a tabela não 
é a melhor opção para solucionar o pro-
blema. Ele relembrou que, por falta de 
transporte, foram descartados mais de 
300 milhões de litros de leite e que as 
empresas terão elevados custos para 

absorver por conta da paralisação e da 
política de preços mínimos. “Pesquisa 
que fizemos mostra um aumento médio 
de 29% no frete. A indústria não pode 
sofrer esse impacto do jeito que ele está 
colocado hoje”, disse.

O deputado ouviu relatos e fez ponde-
rações sobre a situação e as discussões 
que ocorrerão no Congresso Nacional, 
nos próximos dias. Ele assegurou que a 
CNI e setores da indústria serão ouvidos 
durante a tramitação da MP 832, assim 
como os demais afetados na questão. 
“Temos a obrigação de tentarmos resol-
ver isso o mais rápido possível para não 
voltarmos a uma situação de dificuldade 
geral”, explicou.

Para Wilson de Oliveira, é de funda-
mental importância que o setor produ-
tivo esteja presente no debate sobre a 
MP 832, pois ela tem se mostrado muito 
danosa e, por isso, requer uma análise 
mais profunda do seu impacto para a 
economia, em especial, no setor de ali-
mentação, no qual atua e tem sentido a 
preocupação por parte dos empresários 
do setor. (Com informações da CNI)
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FIEG
Governo estuda atualização da Lei do Produzir

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico (SED), Leandro Ri-

beiro, participou no dia 12/06 último, da 
reunião de Diretoria Plena da Federa-
ção das Indústrias do Estado de Goiás 
(Fieg) e anunciou que o governo quer 
estabelecer um novo modelo do Pro-
grama Produzir, sucessor do Fomentar, 
que garante apoio aos empresários 
que queiram instalar ou expandir suas 
indústrias em Goiás.

Segundo o Secretário, o Governador 
José Eliton determinou que seja forma-
da uma comissão, com representantes 
dos setores produtivos e dos trabalha-
dores, para estudar a legislação do Pro-
grama Produzir, que já está defasada e 
precisa ser, urgentemente, atualizada, 
para garantir a competitividade do Esta-
do. “Desenvolvimento econômico ape-
nas é possível com um setor produtivo 
forte e atuante e tendo o Governo como 
parceiro”, afirma Leandro Ribeiro.

Ele lembrou que, numa reunião com 
empresários, promovida pela Adial Goi-
ás, o Governador propôs que se crie 

um ambiente de negócios adequado no 
Estado onde os empresários possam 
produzir, gerar empregos e renda, as-
segurando, assim, melhor qualidade de 
vida aos goianos. “Indústria rica, Esta-
do rico. Indústria pobre, Estado pobre. 
Por isso, o governo de Goiás quer fo-
mentar o setor econômico apoiando a 
indústria, a agropecuária e os segmen-
tos de serviços”, frisou o titular da SED, 
Leandro Ribeiro.

Ele citou que o Governo do Estado 
trabalha, por meio da SED, com o tripé 

calcado em orientações aos empresá-
rios, concessões de financiamentos a 
juros inferiores aos praticados no mer-
cado e com a concessão do desconto 
de pagamento de ICMS, através do Pro-
duzir, para atrair novos investimentos e 
fomentar os já implantados em Goiás.

O presidente da Fieg, Pedro Alves de 
Oliveira, disse que a Fieg quer interagir 
com o governo, participar das discus-
sões da atualização da lei do Produzir e 
ajudar no desenvolvimento econômico 
de Goiás. (Com informações da Fieg)
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SESI
Colônia de Férias é opção segura e divertida para as crianças

EXPEDIENTE

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

FIEG REGIONAL ANÁPOLIS SINDICATOS DAS INDÚSTRIAS
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www.simmeago.com.br
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www.sindicergo.com.br

 
Heribaldo Egídio da Silva - Presidente
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no Estado de Goiás (SINDIFARGO)
www.sindifargo.com.br

Patrícia Oliveira
Coordenadora Administrativa
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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

Colônia de Férias do Sesi Jaiara

De 9 a 13 de julho
Das 13 às 17 horas

Idade: de 5 a 12 anos
Valores: R$ 120 – industriários

R$ 140 – conveniado
R$ 150 – comunidade

Endereço: Avenida Tiradentes, s/n, 
Vila Jaiara – Anápolis

Informações: (62) 3333-3906

Para tirar as crianças de casa, du-
rante as férias escolares, e colocá-las 
em movimento de maneira divertida 
e segura, o Sesi realiza sua Colônia 
de Férias, aberta a colaboradores da 
indústria e à comunidade. 

Em Goiânia, Aparecida de Goiâ-
nia, Itumbiara, Anápolis, Niquelândia, 

Barro Alto e Catalão, as unidades 
preparam programações que incluem 
atividades recreativas, aquáticas, 
esportivas e culturais. Há também 
teatro, cinema, passeios, oficinas de 
culinária, gincanas, futebol de sabão 
e uma série de ações que prometem 
fazer a alegria da garotada.

Os valores variam de 75 a 295 
reais. Trabalhadores da indústria 
pagam menos, mas a comunidade 
também pode participar. O evento 
é voltado para crianças com idade 
entre 4 e 14 anos, conforme a pro-
gramação de cada unidade. (Fonte: 
Sesi-GO) 
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IEL-GO
MBA em Gestão Industrial em Anápolis

IEL
Prefeitura de Vila Propício renova convênio para estágio
A Prefeitura de Vila Propício reno-

vou parceria com IEL-GO, atra-
vés de sua unidade em Anápolis, para 
dar continuidade ao projeto de ação 
social naquele município. Com isso, 
vários jovens terão a oportunidade de 
desenvolverem habilidades que vão 
ajuda-los tanto na vida pessoal como 
profissional.

Para o gerente da unidade do IEL 
em Anápolis, Fernando Nunes, o pro-
grama de estágio é uma atividade de-
senvolvida em via de mão dupla para 
alunos, empresas e instituições de en-
sino, com o objetivo de complementar 
a aprendizagem através da vivência 
no mundo do trabalho. Além disso, re-
força, o estágio auxilia na integração 
do estudante com a sociedade, atra-
vés da adaptação psicológica e social 
à sua futura atividade.

Para o prefeito de Vila Propício, Cir-

lei Rodrigues de Araújo, esse foi um 
programa que foi bem visto pela socie-
dade local. “Essa parceria com o IEL 
veio mostrar a seriedade que nossa 
gestão tem com o município. Acredita-
mos no estágio, pois ele serve como 
um aprendizado. Isso porque, além 

de ser a chance de descobrir o que 
se quer fazer como profissional, pode 
também ser a oportunidade de ampliar 
a visão do mundo do trabalho”, desta-
cou, acrescentando que o estágio tam-
bém pode servir como o primeiro pas-
so rumo a uma ascensão profissional.

A estratégia para manter-se no mer-
cado de trabalho é investir na car-

reira, buscar conhecimento e excelência 
nas atividades que desenvolve. Pen-
sando na demanda de qualificação de 
profissionais diferenciados e especialis-
tas, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás) 
lança o MBA em Gestão Industrial, em 
parceria com a Faculdade da Indústria.

Com início previsto para setem-
bro/18, na cidade de Anápolis, o curso 
consta de uma programação que se 
destina a desenvolver competências 
dos alunos, apresentando ferramentas 

e conteúdos para criação de estraté-
gias competitivas.

De acordo com a coordenadora de 
Educação Empresarial do IEL Goiás, 
Leandra Monteiro, o curso alinha práti-
ca e teoria ao conhecimento que a in-
dústria almeja e necessita, por meio de 
profissionais habilitados. “O IEL com-
preende esta demanda por trabalhado-
res especialistas e capacitados e traz a 
oportunidade de contribuir na formação 
de recursos humanos voltados para o 
mercado”, diz.

O MBA do IEL é dirigido a gestores in-

dustriais, graduados em administração, 
ciências contábeis e econômicas, ges-
tão pública, engenharia e áreas afins. 
Aplicado em módulos, o curso contem-
pla aulas presenciais e tem atividades de 
campo, como as visitas técnicas.  Esta 
iniciativa integra a programação acadê-
mica do curso e prevê a apresentação 
de uma empresa e de suas atividades, 
aos participantes da pós-graduação.

As inscrições podem ser realizadas no 
site: www.ielgo.com.br/educacao

Mais informações na unidade do IEL 
em Anápolis (62) 3311-1761 / 1735
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