
Ao longo dos seus 60 anos, 
que serão comemorados durante 
todo este ano, a Fieg assumiu o 
papel de indutora e parceira no 
desenvolvimento do Estado de 
Goiás, mantendo estreito diálogo 
com o poder público, fomentando 
investimentos, qualificando mão 
de obra, com atenção especial à 
qualidade de vida do trabalhador 

Fieg e Senai, 60 anos
da indústria. A afirmação é do 
presidente da Fieg, Pedro Alves 
de Oliveira, no lançamento das 
comemorações aos 60 anos da Fieg 
e Senai, na terça-feira, dia 13, na 
Casa da Indústria.  Na mesma data, 
foi descerrada placa comemorativa 
aos 60 anos da Fieg e do Senai 
Goiás e lançado selo personalizado 
alusivo ao aniversário da federação. 

Criado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e 
Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), o Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL Goiás) completa 42 anos 
neste mês, consolidando uma tra-
jetória de resultados positivos e de 
ações para aproximar a classe em-
presarial e o estudante dos concei-
tos e demandas contemporâneas. 
Ao longo de sua trajetória, o IEL 
Goiás tem firmado parcerias para 
o desenvolvimento de projetos 
estratégicos, inovando na oferta 
de produtos e serviços de gestão 
para responder rapidamente às 

Além do presidente da 
Confederação Nacional da 
Indústria, Robson Braga de 
Andrade, e do governador do 
Estado, Marconi Perillo, foram 
homenageados, durante a 
solenidade, o primeiro presi-
dente da Fieg, Antônio Ferreira 
Pacheco, por meio de seu filho 
Antônio Ferreira Pacheco Júnior; 
o segundo presidente da casa, 
José Aquino Porto, por meio de 
sua filha Sulamita de Aquino 
Porto; o advogado Gilson Alves 
de Souza, representado pelo 

IEL Goiás, 42 anos

Homenageados

demandas do setor produtivo e, 
consequentemente, contribuir com 
o desenvolvimento do Estado de 
Goiás. O Programa de Estágio via-
bilizou a colocação de mais 180 mil 
estudantes no mercado de traba-
lho, dos quais 14,4 mil apenas no 
ano passado, atingindo índice de 
81% de contratações pós-estágio. 
Criado em 1999, o Programa de 
Qualificação de Fornecedores (PQF) 
atendeu a mais de 400 empresas 
em Goiânia, Minaçu, Anápolis, 
Aparecida de Goiânia, Rio Verde, 
Itumbiara, Catalão, Goiatuba, 
Niquelândia e Quirinópolis. 

filho Luiz Alberto; o presidente 
do Sindicato das Indústrias 
de Alfaiataria e Confecção de 
Roupas para Homens no Estado 
de Goiás, Daniel Viana; e o 
Capitão Waldyr O’Dwyer, em-
presário e decano dos industriais 
goianos. A comemoração contou 
com a presença da diretoria da 
Fieg, presidentes de sindicatos, 
representantes das entidades que 
compõem o Fórum Empresarial, 
deputados estaduais e do secre-
tário de Indústria e Comércio de 
Goiás, Alexandre Baldy.


