Ano 1 Nº32 Goiânia 08 de Novembro de 2019

FUTURE FOOD

Fieg defende
industrialização de grãos
em seminário sobre
futuro da alimentação
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 DIA DE PROTESTO:
Manifestação reúne
trabalhadores de
indústrias de Anápolis,
Catalão e Goiânia na
frente da Assembleia
Legislativa em defesa
dos incentivos fiscais e
dos empregos

FRENTE EM DEFESA DO EMPREGO

TRABALHADORES VÃO À ASSEMBLEIA
E AO GOVERNO PROTESTAR CONTRA
CORTE NOS INCENTIVOS FISCAIS
Luciana Amorim e Dehovan Lima

C

erca de mil trabalhadores
de empresas de Anápolis, Catalão e Goiânia
lotaram o pátio da Assembleia

Legislativa e, depois, a frente
do Palácio Pedro Ludovico
Teixeira, quarta-feira (06/11),
em protesto contra corte nos

incentivos fiscais e a piora no
ambiente de negócios, resultante de insegurança jurídica. Com
faixas e palavras de ordem, eles

defenderam a manutenção dos
benefícios como fator gerador
de empregos, diante do temor
de demissões. Lideranças do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Anápolis (Sindmetana),
Sindicato dos Metalúrgicos de
Catalão (Simecat) e Sindicato
dos Motoristas Cegonheiros
de Goiás (SMCEG) solicitaram
a presença do deputado Humberto Aidar, relator da CPI dos
Incentivos Fiscais, para conhecer a realidade dos trabalhado-
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 Depois de protesto
na Assembleia
Legislativa,
trabalhadores fazem
passeata até o Palácio
Pedro Ludovico

res que estavam ali reunidos.
Também pediram para o governador Ronaldo Caiado dar
uma satisfação sobre a retirada
de investimentos do Estado,
movimento que ganhou corpo
com o andamento da CPI na
Assembleia.
Falando em nome dos
sindicatos mobilizados, o
presidente do Sindmetana,
Reginaldo Faria, disse que o
movimento é destinado a sensibilizar as autoridades. “Com
essa insegurança jurídica, as
empresas não têm firmeza para
continuar fazendo investimentos no Estado, principalmente
em Anápolis. Se isso continuar,
vamos ter perdas, as empresas vão começar a demitir”,
afirmou.
Mariza de Freitas Pedroso, funcionária da montadora
Caoa, de Anápolis, que liberou
60% de seu quadro para se
juntar a funcionários de outras

nove empresas na manifestação
em Goiânia, falou sobre a preocupação em perder o emprego,
com a possibilidade de retirada
dos incentivos. “Eu vim hoje
não foi porque fui influenciada
pelo sindicato. Eu vim para lutar pelo meu emprego. Já tenho
mais de 50 anos e é muito difícil

arrumar trabalho com essa idade. Eu preciso desse emprego,
preciso que a empresa continue
em Anápolis”, ressaltou.
Para o funcionário Adeilton Mendes, a luta é pela comunidade, pela manutenção dos
empregos. “Sou pai de família,
se eu perder meu emprego, toda

a minha família será prejudicada”, acrescentou.
LEIA MAIS no Portal
do Sistema Fieg

| Goiânia 08-11-2019 | GOIÁS INDUSTRIAL Pauta Extra |

1º CONGRESSO BRASILEIRO DE SEGURANÇA JURÍDICA

Sandro Mabel questiona Caiado sobre
segurança jurídica e incentivos fiscais
Luciana Amorim e Dehovan Lima

A

o discursar no 1º Congresso Brasileiro de
Segurança Jurídica, realizado segunda-feira (04/11), no
auditório do Ministério Público
de Goiás, o presidente da Federação das Indústrias do Estado
de Goiás (Fieg), Sandro Mabel,
questionou o governador Ronaldo Caiado, também presente
no evento, sobre medidas
adotadas pela administração
estadual. “Governador, por que
tem que ter segurança jurídica
para quem assinou contrato,
quem fez investimento e veio
aqui para o Estado? Por quê?
Porque não adianta eu chegar
para a Caixa Econômica Federal
e dizer que o governador cortou
os incentivos. A minha prestação eu ia pagar, mas agora não
vou pagar mais, porque o governador cortou os incentivos. Não
existe isso! Nós estamos muito
preocupados com o Estado.”

Sandro Mabel reforçou a
necessidade de o Estado cumprir o que determina a lei e
priorizar a segurança jurídica,
para alertar que a consequência imediata vai ser a judicialização, já que as empresas
não podem esperar o Estado
resolver problemas de gestão.
“Veja o exemplo da empresa
Heinz instalando uma fábrica novinha de tomate. Agora
estão falando que vão tirar os
incentivos dos atomatados, o
que o empresário fará com essa
fábrica, com esses bilhões que
aplicou e colocou, o que fariam
vocês, que são advogados? Me
ajudem a responder”, indagou
à plateia.
O presidente da Fieg também falou sobre a perseguição
aos incentivos fiscais. “Não tem
mais essa história da empresa
ficar num lugar que não tem
incentivo, ou que não tem segu-

Alex Malheiros

rança jurídica. É uma judiação
ver as empresas que tiveram
uma luta danada para se instalar no Estado, gerar milhares de
empregos e ter que ir embora”,
afirmou.
LEIA MAIS no Portal
do Sistema Fieg

 Sandro Mabel

conversa com o
governador Ronaldo
Caiado, observado pelo
procurador‑geral de
Justiça de Goiás,
Aylton Flávio Vechi:
Estado tem de priorizar a
segurança jurídica

3

| Goiânia 08-11-2019 | GOIÁS INDUSTRIAL Pauta Extra |

FUTURE FOOD

Fieg defende industrialização de grãos em
seminário sobre futuro da alimentação
Luciana Amorim
e Dehovan Lima

Fotos: Alex Malheiros

 Sandro Mabel faz

O

presidente da Fieg, Sandro Mabel, fez a palestra
de abertura do seminário
Future Food, evento destinado
a discutir o futuro da alimentação, realizado nesta quinta-feira (07/11), na sede da Acieg, e
defendeu a industrialização de
grãos em Goiás, um dos eixos
estratégicos da federação, como
política de desenvolvimento do
Estado. O encontro abordou
questões relacionadas à saúde,
tendências e inovações aplicadas à indústria alimentícia, bem
como os avanços e desafios da
cadeia alimentícia em Goiás e
no mundo. A gerente sindical
da Fieg, Denise Resende, e o diretor de Tecnologia e Inovação
do Senai, Rolando Vargas, também participaram do evento,
no painel sobre a transparência
na rastreabilidade na cadeia de
alimentos e bebidas.
“Diante dos grandiosos
desafios que se colocam para
o segmento, os caminhos para
o futuro, que já está batendo em
nossa porta, passam pela reinvenção dos processos produtivos, a modernização de plantas
industriais, a inovação tecnológica. tudo isso coloca no radar
a busca de soluções assertivas
capazes de transformar o Brasil
em protagonista na produção e
exportação de alimentos segu-

abertura do seminário
Future Food:
industrialização de grãos
potencializa economia

ros”, disse o presidente da Fieg.
Ele defendeu o diálogo
como imperativo, “sobretudo
pela grandiosidade da cadeia
alimentícia, às voltas sobre
como alimentar mais de 9
bilhões de pessoas até 2050”.
Segundo Sandro Mabel, alguns
pontos se colocam como prioritários para esse debate, como
o potencial brasileiro de terras
agricultáveis e a deficiência
em exportação de produtos
acabados, a exemplo do setor
de grãos como a soja, em que
impera a “farra” das grandes
tradings, hoje isentas de impostos de exportação. Mudar
essa realidade, em sua opinião,
poderia contribuir com o ajuste
nas contas do Estado. Proposto

pela Fieg e demais entidades do
setor industrial, novo regime
tributário ampliaria a arrecadação de ICMS em R$ 440,6
milhões por ano, apenas no
caso da soja.

 Denise Resende,

Francisco Almeida,
presidente do Crea-GO, e
Rolando Vargas participam
de painel sobre transparência
na rastreabilidade na cadeia
de alimentos e bebidas
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BATIMAT E SEMA SHOW

Fieg e Sebrae levam empresários goianos
para prospectar novos negócios no exterior
Tatiana Reis

E

mpresários goianos participam, desde o fim de
semana, das feiras Batimat e Sema Show, realizadas,
respectivamente, em Paris e Las
Vegas. Até domingo (10/11), as
duas comitivas acompanham
tendências, realizam benchmarking em indústrias e
prospectam novos negócios
nos setores de construção civil
e reparação automotiva.
Com chancela do Sinduscon Goiás e da Comunidade da
Construção de Goiânia, a Missão Batimat 2019 acompanha
a principal feira internacional
multiespecializada para a
indústria da construção. A
programação inclui visitas
técnicas à startup Deepomatic,
desenvolvedora de software de
reconhecimento de imagem e
visão computacional; à multinacional Saint-Gobain, que
projeta, fabrica e distribui materiais e soluções para construções; e ao canteiro de obras da
construtora Vinci, responsável
pela construção do arranha-céu
Trinity, no distrito comercial de
La Défense.
Já a participação na Sema
Show – evento de acessórios
e equipamentos automotivos
que tem a presença de mais
de 6 mil empresas do setor
de todo o mundo – é liderada
pelo Sindicato das Indústrias de

 Missão goiana durante visita à multinacional Saint-Gobain
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Goiás (Sindirepa). Durante a semana, os
participantes realizaram visitas
técnicas às empresas Ultimate
Collision Repair, Dis & Dat Auto
Wrecking, The Pep Boys, Global
Auto Repair, Maaco Collision
Repair & Auto e Auto Zone,
especialistas em manutenção,
reparação, reciclagem e customização automotivas.
As duas missões comerciais, que contam com a realização da Fieg e do Sebrae
Goiás e organização do Centro
Internacional de Negócios, têm
o objetivo de acompanhar tendências, realizar benchmarking
e prospectar novos negócios e
parcerias.

CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS
PROMOVE TREINAMENTO PARA
PROFISSIONAIS DE COMÉRCIO EXTERIOR
Estão abertas as inscrições para o treinamento Tributação
e Formação de Preço de Importação e Exportação, dentro da
programação deste ano do Centro Internacional de Negócios da
Fieg. Marcado para o dia 27 de novembro, das 8h30 às 17h30,
na Casa da Indústria, o curso será ministrado pela especialista
em Direito Tributário e Comércio Exterior Tânia Pryplotski.
O objetivo é desenvolver a capacidade de análise de custos
das operações de importação e exportação, promovendo a
compreensão das variáveis do processo e dos documentos,
reduzindo riscos e gerando segurança para tomada de decisões.
Destinado a profissionais e estudantes do setor, o curso tem
o custo de R$ 350,00, que pode ser parcelado em até três vezes
no cartão de crédito, e inclui material didático, coffee-break e
certificado de participação.
MAIS INFORMAÇÕES pelo telefone (62) 3501-0044.
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VAPT-VUPT
CONTAGEM REGRESSIVA

Prêmio Fieg de Comunicação
tem inscrições prorrogadas
Atenção profissionais da imprensa!
Últimos dias para se inscrever no 14º
Prêmio Fieg de Comunicação, que teve
inscrição prorrogada até o dia 18 de
novembro. No total, são R$ 35 mil em
prêmios e troféu para o primeiro colocado
de cada uma das categorias. Em 2019,
serão reconhecidos trabalhos de jornalismo
impresso, radiojornalismo, telejornalismo,
fotojornalismo e webjornalismo publicados/
veiculados até 15 de novembro. O
regulamento para participação está
publicado no site do Sistema Fieg.
MAIS INFORMAÇÕES pelos telefones
(62) 3219-1466 e 3219-1468.

SEMINÁRIO DE INOVAÇÃO – Com apoio da Fieg e do Instituto
Senai de Tecnologia em Automação, a Amcham realiza, no
dia 13 de novembro, em Goiânia, seminário de inovação sobre
o tema A Revolução 4.0 e seus Impactos para o Mundo dos
Negócios, com palestras que abordam os conceitos da quarta
revolução industrial, novas tecnologias e métodos de trabalho.

SEGURANÇA DO TRABALHO – O Núcleo de Legislações,
Normas e Regulamentos Técnicos do Instituto Senai de
Tecnologia em Automação atende o Laboratório Teuto, em
Anápolis, com consultoria em NR-12, norma relacionada à
segurança do trabalhador em operações com uso de máquinas
e equipamentos. A consultoria será realizada até dezembro
e contempla os mais de 1.500 equipamentos da empresa.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – O Senai entregou
certificados de conclusão a 82 concluintes de cursos
de pedreiro e de encanador, realizados em Jataí, em
parceria com a empresa BRK Ambiental e a Escola Vila
Canaã, de Goiânia. Em Caçu, 16 pessoas com deficiência
concluíram o curso de assistente administrativo, realizado
para atender à demanda da indústria Atvos.
BIBLIOTECA – O Sesi Goiás inaugurou sexta-feira (08/11)
na Usina Biocerradinho Bio, em Chapadão do Céu, mais uma
Biblioteca Sesi na Empresa, centro multimídia destinado a
promover o acesso de trabalhadores do setor à leitura e pesquisa.
A unidade contará inicialmente com mais de 800 livros, 400
títulos, assinatura de revistas e jornais e cinco computadores
com acesso à internet. O Sesi Biblioteca na Empresa já está
presente em indústrias como Pif Paf, Frigorífico Minerva,
Super Frango, USE Móveis, Caramuru, Stemac, Neo Química,
Granol, Jalles Machado e BRF Alimentos. O programa busca
promover a inclusão digital, aproximar os trabalhadores de
obras de grandes escritores e despertar o hábito da leitura.

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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VAPT-VUPT
ENSINO SUPERIOR –
Colaboradores das faculdades
Senai Ítalo Bologna e Roberto
Mange, e da Gerência de
Educação Profissional
participaram terça-feira (05/11),
em Brasília, de seminário
sobre captação de alunos e
modelos inovadores, promovido
pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior
(ABMES). A equipe foi recebida
pelo presidente da associação,
Celso Niskier (centro).

COMPLIANCE TRABALHISTA – A

Tatiana Reis

Sistema Fieg/Ascom

Casa da Indústria recebeu terça-feira
(05/11) empresários e profissionais
de RH para o painel Desmistificando
o Compliance Trabalhista. O
debate abordou detalhes sobre o
funcionamento do programa nas
organizações e apresentou exemplos
práticos sobre como mitigar riscos e
demandas trabalhistas, a partir do
estabelecimento de regras claras para
orientação das relações de trabalho.
O evento contou com a
participação dos advogados
especialistas Rafael Lara e Marcelo
Covielo (foto), que responderam
às dúvidas do público presente.
A programação fez parte de
reunião do Conselho Temático de Relações de Trabalho da Fieg, presidido pelo empresário
Marley Rocha. Um novo encontro já está agendado para o dia 22 de novembro.

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

| Goiânia 08-11-2019 | GOIÁS INDUSTRIAL Pauta Extra |

NR-12 – O Núcleo de Legislações,
Normas e Regulamentos Técnicos
do Instituto Senai de Tecnologia em
Automação realizou, dias 6 e 7 de
novembro, workshop sobre NR-12,
nas unidades Senai de Itumbiara e
Catalão. A iniciativa visa apresentar
aos empresários a atuação do núcleo e
explicar como implementar as normas
regulamentadoras relacionadas à
segurança do trabalho nas indústrias,
além de prospectar negócios. Na foto,
o diretor do Senai Itumbiara, Rodrigo
Gonçalves, recebe o coordenador do
Núcleo de Legislações, Joel Souza, e
Ériko Grano, consultor técnico sênior de
Safety da Schneider Eletric no Brasil.
ESTRUTURAS METÁLICAS – O Centro Brasileiro da
Construção em Aço realiza, em parceria com o Sinduscon
Goiás e com o apoio da Fieg, o Road Show Da Concepção
à Construção em Aço, no dia 13 de novembro, das 16 às
19 horas. O seminário contará com palestras do arquiteto
Sérgio Sampaio e do engenheiro civil Flávio Gaiga,
especialistas com ampla experiência em projetos de
estruturas metálicas. As inscrições têm o custo de R$ 20,00
e podem ser feitas no site www.cbca-acobrasil.org.br.
Vagas limitadas! Mais informações: (62) 3095-5155.

NÃO A DROGAS – Sesi Canaã realizou quarta-feira
(06/11) a formatura do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A ação é
realizada com alunos do 5º ano em parceria com a Polícia
Militar. O Proerd tem a missão de ensinar aos estudantes
habilidades para tomada de boas decisões, para ajudá-los
a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável.

DANÇA – O palco do Teatro Sesi recebeu quinta‑feira
(07/11) o 7º Festival de Dança e Teatro do Sesi
Campinas. Com o espetáculo Clássicos dos Filmes
Infantis, alunos da unidade mostram o que aprenderam
durante o ano nas atividades culturais da escola.
Sesi Campinas

9

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

MOBILIZAÇÃO EMPRESARIAL PELA INOVAÇÃO

CNI assina acordo com a ABDI
para aumentar produtividade,
inovação e internacionalização

O

s presidentes da Fieg,
Sandro Mabel, e do
Conselho Temático de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação,
Heribaldo Egídio, participaram da primeira reunião
conjunta entre a Mobilização
Empresarial pela Inovação
e a Frente Parlamentar
Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação do
Congresso Nacional, na sede
da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), em Brasília, terça-feira (5/11). Com
presença de empresários,
do ministro Marcos Pontes,
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e
mais de cem parlamentares de diversos Estados, o
encontro teve o objetivo de
fortalecer a agenda da inovação no Brasil, com ações
para assegurar recursos
contínuos e aprimorar legislações que favoreçam a
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Miguel Ângelo/Agência CNI de Notícias

agenda de ciência, tecnologia
e inovação.
Durante reunião, a
CNI assinou acordo com a
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI) para impulsionar a
agenda de inovação em pequenas, médias e grandes
empresas. O protocolo de
intenções ABDI é voltado
para a execução de projetos nas áreas de inovação,
digitalização de processos
produtivos e internacionalização de empresas. Os
projetos devem beneficiar
3 mil empresas.
O presidente da CNI,
Robson Braga de Andrade,
destacou que a parceria
será importante para
estimular a inovação nas
empresas. “A capacidade
das empresas inovarem
é determinante para aumentar o desenvolvimento econômico e social do

Brasil. A inovação é condição inequívoca para a
competição em mercados globais, a criação de
empregos de qualidade
e o fortalecimento da indústria”, afirmou Robson
Andrade.
LEIA MAIS no
Portal da Indústria
 PRESENÇA GOIANA NA MEI: Sandro Mabel,

Paulo Afonso Ferreira, Heribaldo Egídio, Giana
Sagazio, da CNI, e parlamentares em reunião conjunta
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PROFISSIONAIS DO FUTURO

IEL Goiás promove webinário e lança e-book
Sérgio Lessa

C

om objetivo de compartilhar conhecimento e
informação com seus
clientes – empresários, trabalhadores e estudantes –, o
Instituto Euvaldo Lodi (IEL
Goiás) promoveu quarta-feira
(06/11) um webinário com o
tema Profissionais do Futuro.
O gerente de TI do IEL, Joel
Inácio Matos, e a coordenadora
de Educação, Leandra Monteiro,
falaram sobre o papel dos profissionais em uma realidade de
transformação digital pela qual o
mercado mundial está passando.
O webinário foi mediado pelo consultor em educação empresarial
Cristhian Santos.
“Nosso objetivo é contribuir
com a visão das mudanças no
mercado de trabalho, compartilhar com nosso público dúvidas
pontuais por meio da interação
on-line sobre carreira, tendências,
projetos, transformação digital e
posicionamento dos profissionais

 Cristhian Santos, Leandra Monteiro e Joel Inácio, do IEL,
participam do webinário: interação com os clientes

nas empresas. Fazemos isso para
compartilhar conhecimento, trocar
informações, alinhar nossos produtos com a necessidade do nosso
público”, explicou Joel Matos.
O webinário foi considerado
um sucesso, porque, além de o
objetivo principal ter sido alcançado, o IEL Goiás também elevou o

número de inscritos em seu canal
no Youtube, batendo na casa de 12
mil seguidores no Instagram, além
de ter gerado inúmeros leads com
a transmissão.
Além do webinário, o IEL Goiás também lançou seu primeiro
e-book. Com a temática Como
impulsionar vendas com Marketing

Digital, o material foi escrito pelo
coordenador de relacionamento
com o mercado privado, Daniel
Bueno, e está disponível, gratuitamente, pelo link.
LEIA MAIS no site

do IEL Goiás
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4 MIL
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