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INCENTIVOS FISCAIS

SANDRO MABEL VOLTA À CARGA CONTRA CPI; RELATOR RECONHECE
QUE DEPUTADOS NÃO DOMINAM ASSUNTO TRIBUTÁRIO
Dehovan Lima

E

m reação a mais um capítulo da novela da CPI
dos Incentivos Fiscais,
o presidente da Fieg, Sandro
Mabel, criticou com veemência
a reprovação, segunda-feira
(07/10), de sua convocação
para falar à comissão da Assembleia Legislativa de Goiás.
Mais um requerimento, agora
apresentado pelo deputado
Coronel Adailton (PP), sob
justificativa de que Sandro
Mabel é líder dos empresários,
foi derrotado com votos contrários dos deputados Humberto
Aidar (MDB), relator da CPI, e
Vinícius Cirqueira (Pros).
“É uma vergonha esse
Humberto Aidar. O cara chama
empresas individualmente e
não quer me chamar só porque
eu não sou a favor da CPI?,
questionou, ao falar à coluna
Giro, do jornal O Popular.
“Quero colocar a posição das
indústrias”, acrescentou. “A
posição dele não é verdadeira,
é tendenciosa e vejo que ele
tem medo do que eu poderia
falar. Estou avaliando sentar

Alex Malheiros


Sandro Mabel, no aniversário do Sesi Itumbiara:
“Sinto muito não terem me convocado, quem perde não
sou eu, quem perde é Goiás”

lá na porta (da Assembleia)
e fazer greve de fome. Vamos
chamar toda a mídia nacional
e ele vai ficar famoso no Brasil
inteiro”, disse.
“Sinto muito não terem
me convocado, quem perde
não sou eu, quem perde é Goiás, porque eu poderia explicar
aos deputados como funcionou
a política de incentivos fiscais
no Estado. Mas eu irei explicar
um por um o suicídio que se
cometeu em Goiás ao fazer a
CPI”, afirmou ainda.

Terça-feira, em Itumbiara,
ao participar das comemorações do 20º aniversário do Sesi
na cidade (leia mais na página 4), Sandro Mabel voltou a
falar sobre a importância dos
incentivos fiscais e apontar o
“desserviço que a CPI está realizando em Goiás ao expulsar
empresários do Estado.” O presidente da Fieg ganhou apoio
do prefeito de Itumbiara, Zé Antônio, que afirmou sentir “vergonha alheia” pelos deputados
ao assistir à exposição pela CPI

do empresário Alberto Borges,
da Caramuru Alimentos, de
Itumbiara, que tanto contribui
para o desenvolvimento da
cidade e região. Ouvidos segunda-feira pela comissão, ele
e Osmar Albertini, da Granol,
discordaram sobre a análise
feita pelos deputados sobre a
carga tributária das indústrias.
Segundo a reportagem Empresário discorda de análise
da CPI sobre carga tributária,
publicada terça-feira pelo jornal
O Popular, diante do questionamento, o relator da CPI,
Humberto Aidar, reconheceu
que ninguém na Casa dominava assunto tributário, apesar de assessorados. Em nota
publicada quinta-feira na capa
de O Popular, o Fórum das Entidades Empresariais do Estado
de Goiás manifestou apoio ao
posicionamento crítico da Fieg
à CPI dos Incentivos Fiscais. 
LEIA REPORTAGEM do
O Popular no clipping da Fieg
LEIA NOTA do Fórum das
Entidades Empresariais
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Alex Malheiros


Sandro Mabel

fala a empresários
e estudantes no
complexo de
Escolas Sesi Senai
Canaã

INDÚSTRIA E ESCOLA

SANDRO MABEL MOSTRA A EMPRESÁRIOS
O QUE FAZEM SESI, SENAI E IEL
Dehovan Lima e Andelaide Lima

D

entro da estratégia de
promover aproximação
do Sesi, Senai e IEL das
indústrias, com foco em oferecer educação básica e profissional voltada cada vez mais para
o mundo do trabalho, o Sistema Fieg recebeu quarta-feira
(09/10) grupo de empresários
de diversos segmentos no complexo de Escolas Sesi e Senai
Vila Canaã, em Goiânia.
Durante a visita, a primeira

de uma série programada pelas
instituições, o presidente da
Federação das Indústrias do
Estado de Goiás (Fieg), Sandro
Mabel, o diretor regional do
Senai e superintendente do
Sesi, Paulo Vargas, e o superintendente do IEL, Humberto Oliveira, apresentaram os
principais produtos e serviços
de seus respectivos portfólios
para o setor industrial, os quais
são mantidos por recursos da

contribuição compulsória das
empresas.

ENSINO TÉCNICO
E TECNOLÓGICO
VOLTADO AO MUNDO
DO TRABALHO
“Queremos uma indústria
cada vez mais capacitada, competitiva e, para tanto, estamos
mudando o enfoque de nosso
processo de ensino-aprendizagem, cada vez mais focado

no mundo do trabalho, na
indústria 4.0, nas novas tecnologias, buscando encantar
as indústrias, que são nossas
acionistas. O melhor lugar para
o aluno do Sesi e Senai crescer
é a indústria, que paga os melhores salários”, disse Sandro
Mabel, dirigindo-se aos empresários e estudantes. “Estamos
transformando nossa rede de
ensino básico e profissional em
uma fábrica de bons profissio-
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nais, ao nível de educação de
países como a Coreia do Sul”,
acrescentou.
Entre a primeira leva de
empresas que atenderam ao
convite, estão Active Indústria de Cosméticos, do Grupo
Ontex; Caoa Montadora de
Veículos, Cerradinho Bionergia, CJ Selecta, Furnas Centrais
Elétricas, Mineração Maracá,
Kingspan – Isoeste Construtivos Isotérmicos, Servitec Foraco
Sondagem e CEL Engenharia.
Também participaram da visita
os presidentes dos Sindicatos
das Indústrias Extrativas de
Goiás e do DF, Domingos Sávio,
do Sindmóveis, Nicolas Lima
Paiva, além de César Mortari
e Francisco Pontes, respectivamente, representantes do
Sinduscon Goiás e do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico
de Anápolis.
A programação incluiu
tour pelas salas de aula do ensino médio e de robótica do Sesi,
oficinas das áreas de alimentos,
mecânica e gráfica do Senai, ao
Centro de Treinamento da John
Deere e ao Instituto Senai de
Tecnologia em Alimentos e
Bebidas.

O QUE DISSERAM AS INDÚSTRIAS

“

Achei fantástica a iniciativa de trazer o
empresariado para conhecer o que a Fieg, o Sesi,
Senai e o IEL têm a oferecer às indústrias, para que
possamos saber o que temos à disposição. Muitas
vezes buscamos soluções para capacitação fora do
Estado, principalmente em Minas Gerais, que tem
tradição na área de mineração, por desconhecer todas
os segmentos de atuação das instituições. Vimos
também muitos talentos por aqui, a turma de robótica
fez a parte do encantamento, excelentes equipes.
Saímos com a cabeça cheia de ideias e pretendemos
estreitar esse relacionamento com as instituições.”
JADSON CARLOS FERREIRA, gerente de Recursos Humanos da Mineração Maracá

“

A visita às instalações do Sesi e
Senai foi uma excelente oportunidade de
conhecer a grandiosidade do trabalho
que as instituições desenvolvem, abriu
novos horizontes para realização
de parcerias em outras áreas, além
da formação profissional.”
MARÍLIA RODRIGUES ALVES, gerente de Recursos Humanos da Caoa Montadora

“

Descobri hoje muitas áreas de atuação do Sesi,
Senai e IEL que não conhecia. Temos um Centro
de Tecnologia em Furnas que demanda vários
serviços que são desenvolvidos pelas instituições.
A visita foi uma oportunidade de interação maior
com a empresa e possibilidades de parcerias
em várias frentes de trabalho, principalmente
nas áreas de inovação e tecnologia.”
RENATO MARQUES CABRAL, gerente administrativo de Furnas Centrais Elétricas
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SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Sesi Itumbiara comemora
20 anos e amplia serviços


Lançamento da

Daniela Ribeiro

C

om presença do presidente da Fieg, Sandro Mabel,
a Escola Sesi Itumbiara
comemorou terça-feira (08/10)
o 20º aniversário de instalação
na cidade, com atuação extensiva a vários municípios do
Sul goiano. O evento reuniu
autoridades locais, empresários e diretores do Sistema
Fieg. Também diretor regional
do Sesi Goiás, ele anunciou, na
ocasião, a construção de um
Centro de Readaptação Profissional Fortalecimento Muscular
na unidade. “Estamos aqui para
encantar os acionistas. Queremos elevar a competitividade
e a confiança das indústrias.
Sabemos que trabalhadores
saudáveis produzem mais.”
Um investimento de cerca
de R$ 1 milhão, a obra deve ficar pronta em seis meses e vai
possibilitar ao Sesi Itumbiara
ampliar o atendimento na área
de saúde e qualidade de vida.
Em 320.00m², serão instalados
equipamentos de musculação
e ergometria, compondo moderna estrutura para atender os

Alex Malheiros

usuários, segundo o coordenador de Projetos e Obras Civis do
Sistema Fieg, Ciro Lisita.

FOCO NA INDÚSTRIA
O superintendente do Sesi
e diretor regional do Senai,
Paulo Vargas, destacou que a
instituição já está consolidada e, atualmente, atende 13
municípios da Região Sul de
Goiás. “Nosso compromisso é
melhorar tudo que já fazemos

de forma alinhada com o meio
industrial. Pensamos no que
fizemos, mas também já queremos prospectar as necessidades
das indústrias daqui a um ano,
cinco anos e dez anos.”
William O’Dwyer, filho
do capitão Waldyr O’Dwyer –
pioneiro da indústria goiana
e vice-presidente da Fieg em
vários mandatos – lembrou
que esteve na inauguração da
unidade acompanhado do pai,

construção do Centro de
Readaptação Profissional
Fortalecimento Muscular:
mais atendimento à indústria
de Itumbiara e região Sul

que faleceu em abril aos 102
anos. Ele avaliou os 20 anos
de atuação do Sesi Itumbiara,
batizado com o nome de seu
pai. “O que seria de Itumbiara
sem o Sesi e o Senai? Quantas
pessoas melhoraram de vida?
Quantos jovens ganharam uma
profissão? São duas décadas de
muitos resultados! É a verdadeira multiplicação de pães”,
destacou.
LEIA MAIS nO site do Sesi
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VAPT-VUPT
COMÉRCIO EXTERIOR

Vem aí o 7º Eice, com foco em competitividade
A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), por
meio de seu Conselho Temático de Comércio Exterior (CTComex)
e do Centro Internacional de Negócios (CIN), juntamente
com outras instituições parceiras, realizarão o 7° Encontro
Internacional de Comércio Exterior (Eice), no dia 31 de outubro,
das 8h30 às 16 horas, na Casa da Indústria, em Goiânia.
O 7º Eice dá sequência a uma série de encontros
anuais realizados em Goiânia reunindo instituições
intervenientes brasileiras e goianas da área, empresários,
governos do Estado e municipais, embaixadas, câmaras
de comércio, universidades e público especializado em
torno do Comércio Exterior e Relações Internacionais.
Neste ano, a temática Planejando a Competitividade
Internacional Goiana tem como foco central dois assuntos
emergentes que impactarão significativamente as empresas
brasileiras: os acordos comerciais internacionais brasileiros, com
ênfase para as oportunidades e ameaças do Acordo MercosulUnião Europeia, e a reunião do BRICS, que será realizada
pela terceira vez no Brasil, nos dias 13 e 14 de novembro.
LEIA MAIS no Portal do Sistema Fieg
Inscrição pelo link

ECONOMIA EM FOCO
Produção industrial goiana

avança 0,2%

na produção industrial
IBGE constatam leve aumento
Números divulgados pelo
o 3º resultado positivo
com o mês anterior, sendo
em julho,
goiana em agosto, na comparação
maior aumento ocorreu
. Nos últimos 3 meses, o
nessa base de comparação
1,5%.

destaque ao
positivo, 0,5%, cabendo
o resultado também foi
na
Frente a agosto de 2018
de veículos, com aumento
extrativas e fabricação
com
comportamento das indústrias
e na fabricação de automóveis
cobre, fosfatos e pedras,
extração de minérios de
ente.
ou biocombustível, respectivam
motor a gasolina, álcool

meses.
intensidade nos últimos
positivo, porém perdendo
produtos
O acumulado do ano segue
vieram de fabricação de
, os melhores resultados
de
Nessa base de comparação
e fertilizantes, e fabricação
na produção de adubos
químicos, com aumento
açúcar.
aumento na produção de
produtos alimentícios com

Sistema Fieg/Ascom

P á g i n a |1
do Estado de Goiás
- CEP: 74645-230
FIEG – Federação das Indústrias
de Oliveira - Goiânia/GO
Vila Nova, Ed. Pedro Alves
Rua 200, 1.121, Setor Leste
Fone (62) 3501-0015
E-mail: januaria@sistemafieg.org.br
Site: www.sistemafieg.org.br

Produção industrial
goiana avança 0,2%
Números do IBGE constatam
leve aumento na produção industrial
goiana em agosto, precisamente 0,2%,
apontado no recorte regional da Pesquisa
Industrial Mensal, divulgada terça-feira
(8/10). Nos últimos três meses, o maior
aumento ocorreu em julho, com 1,5%.
No acumulado dos últimos 12 meses, o

resultado segue negativo. Na análise de
agosto com julho deste ano, Goiás está
na 11ª posição dentre as 15 regiões que
participam da pesquisa. Confira a análise
completa no boletim Economia em Foco,
editado pela área técnica da Federação
das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).
CONFIRA A pesquisa no boletim da Fieg

Economia em Foco - PIM-PF Agosto/2019

Cursos Senai In Company.
Leve essa ideia para sua empresa.
Cursos de
Aprendizagem
Qualiﬁcação
Formação técnica

Conheças as soluções do
Senai para sua empresa
www.senaigo.com.br
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VAPT-VUPT

COMÉRCIO EXTERIOR – O presidente do Conselho Temático de Comércio Exterior da Fieg, empresário
Emílio Bittar, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em sessão especial que
distinguiu os profissionais de comércio exterior e relações internacionais. A solenidade, realizada na noite de
segunda-feira (07/10), reconheceu também o gerente do Centro Internacional de Negócios, Plinio Viana, e
as analistas Johanna Guevara e Juliana Souza, que integram a área técnica da Federação das Indústrias.
Alex Malheiros

SONHO DE ESTUDAR – A assistente de escritório
Glaucyanne do Nascimento Marques, de 32 anos, exibe
certificado de conclusão do ensino médio e do curso
de operador de computador, na primeira turma do
Programa de Educação de Jovens e Adultos a Distância
do Sesi em Goiás, que integrou com outros 46 alunos
da Unidade Integrada Sesi Senai Aparecida de
Goiânia. Longe da escola por dez anos, ela conseguiu
concluir o curso antes de tempo previsto e já está
na faculdade, sonho que a levou a procurar a EJA.
LEIA MAIS no site do Sesi

Serviço de Saúde e Segurança
no Trabalho é com o Sesi
Um único lugar com todas as soluções

www.sesigo.org.br
4002 6213
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Fotos: Luciana Amorin

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO
O presidente do Conselho Temático de
Infraestrutura da Fieg, Célio Eustáquio de
Moura, participou terça‑feira (08/10) de
debate (foto) sobre a revitalização do Centro
de Goiânia. Durante o evento, empresários,
moradores da região central, parlamentares
e entidades de classe propuseram ações
para impulsionar o comércio, preservando
os prédios históricos e os espaços de lazer.

NOVA SECRETÁRIA VISITA FIEG – Em um de seus primeiros compromissos após assumir a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Social, a ex-senadora Lúcia Vânia foi recebida segunda-feira (07/10), na Casa
da Indústria, pelo presidente da Fieg, Sandro Mabel, e diretores da federação. No encontro (foto), foram
apresentados pilares estratégicos da Fieg: educação básica e profissional de excelência, industrialização
de grãos e desenvolvimento dos setores de moda e Mineração. A secretária falou sobre sua admiração
pelo trabalho desenvolvido pela Fieg e fez referência à época em que ministrou aulas no Senai.

SAÚDE EM DIA,
RESULTADOS
EM FORMA.

ISSO É SESI

Ginástica Laboral
www.sesigo.org.br
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VAPT-VUPT
WEPS BRASIL 2019

Consciente recebe prêmio de
Empoderamento Feminino
A Consciente Construtora, de Goiânia, recebeu
segunda-feira (7/10), em São Paulo, o Prêmio WEPs
Brasil 2019 – Empresas Empoderando Mulheres,
destinado a incentivar e reconhecer os esforços de
organizações que promovem a cultura da equidade
de gênero e o empoderamento da mulher no País.
A iniciativa é reconhecida pela Organização das Nações
Unidas (ONU), por meio do United Nations Global Compact
(Pacto Global da ONU) e pela United Nations Women (ONU
Mulheres), com suas representações brasileiras, a Rede
Brasileira do Pacto Global da ONU e a ONU Mulheres no Brasil.
Na foto, Felipe Inácio Alvarenga, coordenador de
Responsabilidade Socioambiental da construtora, e a analista
Flávia Felipe de Oliveira exibem a premiação conquistada.

CULTURA

Sesi apoia Goiânia
Mostra Curtas
Com apoio do Sesi Goiás, a 19ª
Goiânia Mostra Curtas, aberta terça-feira
(8/10) no Teatro Goiânia (foto), segue até
domingo, 13, com programação variada de
mostras, oficinas, laboratórios e debates.
O festival é realizado pelo Icumam Cultural
e Instituto. Veja programação completa no
site www.goianiamostracurtas.com.br.

Diovanely Abreu
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ANUGA 2019

Indústria goiana de alimentos e bebidas
mostra potencial na maior feira mundial
Tatiana Reis

C

om histórico de um século de existência, a Feira
Anuga, principal evento
mundial da indústria de alimentos e bebidas, em Colônia, na Alemanha, terminou
quarta‑feira (9/10), com participação de 11 empresários
goianos, integrando a comitiva brasileira. O grupo acompanhou tendências e realizou
benchmarking em seus respectivos setores.
Para a comitiva brasileira,
a grande novidade desta 35ª
edição do evento foi a divulgação pelos organizadores de que
o Brasil terá uma edição exclusiva da feira no próximo ano, a
Anufood 2020. “O anúncio foi
feito durante encontro privado
com empresários brasileiros e
representantes da Embaixada
do Brasil na Alemanha e reconhece o protagonismo mundial
do País no setor de alimentos e
bebidas”, afirmou o gerente do
Centro Internacional de Negócios da Fieg, Plinio Viana. Sem
data confirmada, o evento deve
acontecer no mês de março.
A missão prospectiva, articulada nacionalmente pela
Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul (Fiergs) com
apoio do Sebrae e Apex-Brasil,
contou, em Goiás, com a parceria do Centro Internacional de


Leandro Stival (centro), presidente do Sindicarne, recebe, em estande na Feira Anuga, Antônio
Santos, da Creme Mel Sorvetes e presidente do Siaeg, Denise Resende, gerente sindical da Fieg,
e Plínio Viana, gerente do CIN-Fieg

Negócios da Fieg e mobilização
dos sindicatos das indústrias da
Alimentação (Siaeg) e de Carnes e Derivados (Sindicarne).
A programação incluiu
participação em palestras, apresentações e feira de negócios
do evento, visitas técnicas às
indústrias e redes varejistas na
cidade de Colônia, consultoria
técnica e circuitos guiados customizados em grupos. Durante
uma semana, os representantes
das empresas goianas também
acompanharam as tendências
globais do setor estruturadas

em dez feiras paralelas: alimentos finos, congelados,
frescos, carnes, laticínios, pães
e confeitaria, bebidas, bebidas
quentes, orgânicos e conceitos
culinários.
A Feira Anuga 2019 reuniu
quase 7.500 expositores para
um público de mais de 160 mil
visitantes de 198 países. A Feira
Anuga 2019 reuniu quase 7.500
expositores e público superior
a 160 mil visitantes de 198
países. As indústrias goianas
Cerveja Colombina, Monatus,
ABS Agropecuária, Descontro-

le Brownie, Rancheiro Café,
Container Colombina e AHL
Distribuidora integraram a
delegação brasileira. Acompanharam o evento os presidentes
dos Sindicatos das Indústrias
da Alimentação do Estado de
Goiás (Siaeg), Antônio Santos, da Indústria de Carnes e
Derivados do Estado de Goiás
(Sindicarne), Leandro Stival; e
da Fieg Jovem, Thais Santos; e a
gerente sindical da Fieg, Denise
Resende. 
(Com informações do site
www.felipevieira.com.br)

BOLETIM SEMANAL DE NOTÍCIAS SOBRE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EDITADO COM
COLABORAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DA FIEG

INOVAÇÕES DISRUPTIVAS

IEL Goiás traz Luciano Coutinho
para falar sobre riscos e
oportunidades para MPEs

O

Sérgio Lessa

IEL Goiás promove na semana que vem (17/10), em
Goiânia, discussão sobre os
riscos e oportunidades para as micro
e pequenas empresas brasileiras
diante de inovações disruptivas, com
alto potencial transformador sobre a
competitividade da indústria nacional
no horizonte de cinco a dez anos. O
tema será abordado pelo economista
Luciano Coutinho, consultor da Confederação Nacional das Indústrias
(CNI) e do Sebrae e coordenador
geral do Projeto Indústria 2027, em
palestra no Auditório Hélio Naves,
no 10º andar da Casa da Indústria,
no Setor Leste Vila Nova, das 8 às
12 horas.
O evento é voltado para em-

presários, profissionais de todas
as áreas, sobretudo os ligados à
economia, gestão e administração. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas pelo link.
O tema é baseado no estudo
da CNI Indústria 2027: Riscos e
Oportunidades para o Brasil Diante
de Inovações Disruptivas, que avaliou os impactos de um conjunto
de novas tecnologias emergentes, que envolvem oportunidades
para aumentar a produtividade e a
competitividade das empresas. No
entanto, tais oportunidades estão
condicionadas à capacidade de
absorção por parte das empresas.
Os estudos setoriais do Indústria 2027 elucidaram grande

número de oportunidades para
MPEs e startups, criadas ou potenciais, geradas pela digitalização
da gestão e da produção em todas
as cadeias de valor e pelas mudanças simultâneas nos modelos
de negócios, além de riscos para
aquelas que não acompanharem as mudanças,
foco da apresentação
em Goiânia.


Economista

Luciano
Coutinho,
consultor da CNI
e do Sebrae:
agenda de palestra
em Goiânia

Empresário
Resolva seu conflito
judicial com a ajuda da
6ª Corte de Conciliação e
Arbitragem de Goiânia.

99%
de acordos realizados

com sucesso.

(62) 3216-0441
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MOBILIDADE

Frota pública de carros elétricos
compartilhados começa a rodar em Brasília

B

rasília passa a contar com o
compartilhamento de 12
carros elétricos, no projeto
pioneiro batizado Vem DF, lançado
segunda-feira (07/10), para atender
os servidores públicos locais. Outros quatro veículos serão entregues
até o final do ano, totalizando 16. A
iniciativa da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI)
conta ainda com 35 eletropostos.
Os pontos de recarga são capazes

de abastecer dois automóveis ao
mesmo tempo e ficarão disponíveis
para a população em geral.
O investimento da ABDI no
projeto batizado Vem DF (Veículo para Eletromobilidade) foi de
R$ 2,1 milhões. O presidente da
Agência, Igor Calvet, destacou que
o compartilhamento de carros elétricos é uma tendência mundial.
“Estamos muito satisfeitos com o
lançamento desse programa, que

coloca o Distrito Federal no futuro,
atuando no presente. Compartilhamento, veículos autônomos e
novas formas de propulsão são
as tendências globais. E o Vem DF
une duas delas”, apontou Calvet.
ISENÇÃO DE IPVA
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou que
vai encaminhar à Câmara Legislativa do DF (CLDF) um projeto de lei

para garantir isenção do IPVA aos
carros elétricos. “Sempre coloco
que Brasília tem a oportunidade
grande de receber novos projetos.
Em conversa com o secretário
de Economia, vamos oferecer a
isenção de cinco anos de IPVA para
quem adquirir veículos elétricos”,
anunciou Ibaneis.
LEIA MAIS no site
www.abdi.com.br
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