
No manifesto em defesa do Sistema S, o senador disse ser 
testemunha dos importantes serviços prestados por Sesi, Senai, 
Sesc, Senac, Sescoop, Sest, Senar, Senat e Sebrae nas áreas de 
educação, qualificação, cultura, saúde, lazer e esporte. “Em cada 
canto de nosso Estado, temos ações excelentes dessas entida-
des, bem como exemplos de cidadãos que tiveram suas vidas 
mudadas por elas. Cortar recursos de um sistema eficiente como 
o Sistema S irá penalizar pessoas, empresas, o Estado e o País.”

A defesa do Sistema S dominou reunião da Associação 
Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), quarta-feira. “O prová-
vel confisco de receitas destinadas ao Sistema S tornou grande 
preocupação em todo o País”, disse o presidente da entidade, 
Anastácios Apostolos Dagios. “Caso se confirme a iniciativa, ha-
verá grande prejuízo para a formação e qualificação de mão de 
obra em todos os setores da economia nacional, o que vai gerar 
forte crise social”, acrescentou. O presidente da Fieg, Pedro Alves 
de Oliveira, falou aos empresários sobre a proposta do governo 
e fez o lançamento do livro Goiás – O que Faz a Força da Indústria 
do Cerrado, do jornalista Dehovan Lima.

Em reunião ontem do Fórum Empresarial de Goiás – com-
posto por Fieg, Faeg, Facieg, FCDL, Fecomércio, Acieg e Adial –, 
na Casa da Indústria, o senador Ronaldo Caiado (DEM) saiu em 
defesa das instituições do Sistema S, diante da tentativa do go-
verno de redirecionar parte de seus recursos, oriundos de con-
tribuição das empresas. “Nós não vamos deixar que esse gover-
no destrua quem realmente qualifica os trabalhadores no País”, 
disse Caiado, em vídeo para a campanha #UnidosPeloSistemaS 
(foto). Ele assinou manifesto se comprometendo a votar contra 
a aprovação de medida. “A proposta é alvo de questionamen-
tos à sua constitucionalidade e é, sobretudo, injusta com mi-
lhões de estudantes, trabalhadores e com suas famílias”.

“Cortar recursos penaliza todos”

Acia deflagra campanha

Caiado reforça luta pelo Sistema S

Anastácios Apostolos, Dehovan Lima e Pedro Alves lançam livro


