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A tual presidente estadual 
do PV, Cristiano Cunha 
defendeu como ponto 

alto de seu plano de governo 
a “transformação tecnológi-
ca” da capital. Ele tem como 
vice o diretor de teatro Carlos 
Moreira, igualmente filiado 
ao partido. Foi secretário do 
Meio Ambiente em Trindade, 
secretário extraordinário para 
Assuntos Ambientais em Goi-
ânia e procurador adjunto em 
Águas Lindas de Goiás. 

Ao abrir o encontro, com 
transmissão ao vivo pela pla-
taforma Zoom e pelo YouTube, 
o presidente do Sindicato das 
Indústrias do Vestuário no 
Estado de Goiás (Sinvest), José 
Divino Arruda, perguntou ao 
candidato sobre possíveis pla-
nos para auxiliar famílias de 
micro e pequenos empresários 
do setor de vestuário, um dos 
mais atingidos pela pandemia.  

Na resposta, Cristiano 
Cunha afirmou que vai fazer 
um trabalho com muitas mãos, 
conversando com empresários 
e governo. “Acho que em par-
ceira com a Fieg, a gente pode 

qualificar os profissionais do 
ramo do vestuário e, com isso, 
aumentar a capacidade produ-
tiva. O município tem condição 
de dar um incentivo e abrir uma 
linha de crédito especial.”

Ao falar sobre moderniza-
ção tecnológica, o candidato 
assumiu compromisso com a 
transformação, citando como 
exemplo o uso de aplicativos 
para aproximar a Prefeitura 
da sociedade. “A tecnologia 
precisa ser usada a nosso fa-

vor. O morador pode utilizar o 
aplicativo para informar sobre 
uma lâmpada de poste que está 
queimada, e essa solicitação 
será encaminhada diretamente 
para a Comurg, que vai ao local 
fazer a substituição. Também 
podemos utilizar a ferramenta 
para marcação de consultas, 
mas o sistema vai funcionar”. 

Para melhorar o ambiente 
de negócios, o candidato do Par-
tido Verde disse que pretende 
incentivar o turismo de negó-

cios, congressos e movimentar 
o cenário cultural. Ele pontuou 
que falta incentivo à cultura 
por parte do poder público, ao 
mencionar seu companheiro 
de chapa a vice-prefeito, Carlos 
Moreira, que é diretor de tea-
tro e presencia o pouco uso do 
Teatro Goiânia, localizado no 
Centro da capital, em razão dos 
altos custos. 

LEIA MAIS no Portal 
do Sistema Fieg

Cristiano Cunha, estreante na disputa pela Prefeitura de Goiânia pelo Partido Verde, foi ouvido terça-feira 
(13/10) no Fieg Sabatina, na Casa da Indústria, que esta semana recebeu ainda Samuel Almeida, do Pros (leia 
na página seguinte), e Vinícius Gomes (PCO). Por causa do horário de fechamento desta edição de Pauta Extra, 
a matéria do candidato do Partido da Causa Operária, sabatinado na sexta-feira à noite, será publicada na 
semana que vem.

FIEG SABATINA

Cristiano Cunha anuncia 
transformação tecnológica de Goiânia

Luciana Amorim

	�Cristiano Cunha, candidato a prefeito de Goiânia pelo PV: aproximar a 
administração do cidadão por meio da tecnologia

Silvio Simões

https://fieg.com.br/noticia-cristiano-cunha-anuncia-transformacao-tecnologica-de-goiania
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A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) 
recebeu quinta-feira 

(15/10) o candidato à Prefei-
tura de Goiânia pelo Partido 
Republicano da Ordem Social 
(Pros), Samuel Almeida. Du-
rante uma hora, ele falou sobre 
as propostas que defende para 
a gestão municipal em áreas 
estratégicas, como Educação, 
Saúde, Mobilidade, Emprego e 
Segurança Pública. O postulan-
te ao Paço Municipal foi recebi-
do, na Casa da Indústria, pelo 
vice-presidente da Fieg Flávio 
Rassi e logo na primeira respos-
ta reforçou seu compromisso 
com a ampliação de vagas para 
Educação Infantil.

“Com a pandemia, a pre-
sença da mulher no mercado de 
trabalho é a menor desde 1990. 
E isso está relacionado ao déficit 
de 8 mil vagas nas creches. Não 
basta conhecer o problema. É 
preciso apresentar uma solu-
ção”, afirmou Samuel Almei-
da, ao detalhar a proposta do 
Vale Creche, constante em seu 
plano de governo, com a qual 
promete resolver de imediato o 
impasse da falta de vagas e abrir 
oportunidades de trabalho nos 
bairros. Segundo o candidato, 
com 1% do orçamento munici-
pal é possível zerar a demanda 
reprimida da Educação Infantil.

Samuel Almeida também 
abordou a importância da qua-
lificação profissional, sobretu-
do para inserção dos jovens 

no mercado de trabalho. Para 
tanto, defendeu parcerias com o 
Sistema Indústria para amplia-
ção desse trabalho. “Quando 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, a primeira parceria 
que procurei foi com o IEL para 
dar condição ao jovem de ser 
inserido no mercado de traba-
lho. Não tem como procurar 
emprego sem estar qualificado”, 
observou.

Com relação ao ambiente 
de negócios, o candidato defen-
deu o fomento das vocações 
econômicas da capital, dando 
como exemplo as indústrias de 
confecção e moveleira. “É pre-
ciso pensar dentro de Goiânia 
uma indústria limpa, trazendo 
mais empregos para a cidade. 
Temos uma realidade pós-pan-

demia em que é fundamental 
gerar novos postos de trabalho. 
É preciso pensar nas vocações 
do município e Goiânia tem vá-
rias. Para isso, vamos buscar 
parcerias, criando algo como 
um Sebrae municipal para que 
os negócios de bairro também 
sejam fomentados pelo poder 
público”, afirmou, ao defender 
a industrialização no município 
para gerar empregos.

Nesse sentido, o postulan-
te sustentou a necessidade de 
avançar na desburocratização 
e de fomentar o empreendedo-
rismo, por meio da desoneração 
tributária. “Goiânia tem perdido 
espaço ao longo dos anos para 
Aparecida de Goiânia e cidades 
vizinhas. Hoje, vivemos o con-
trário do que era antes, passa-
mos a ser a cidade dormitório”, 
constatou.

O candidato do Pros refor-
çou que sua proposta de gover-
no parte do entendimento de 
que ninguém faz nada sozinho 
e que o poder público precisa 
da parceria com a iniciativa 
privada para trazer novas so-
luções aos desafios da gestão 
municipal. “Com a Fieg e tantas 
outras instituições que temos 
em Goiânia, vamos transformar 
nossa cidade na melhor do Bra-
sil para se viver.”

LEIA MAIS no portal 
do Sistema Fieg

	�Samuel Almeida, em 
sabatina na Casa da 
Indústria: “Com a Fieg e 
tantas outras instituições que 
temos em Goiânia, vamos 
transformar nossa cidade na 
melhor do Brasil para se viver.”

FIEG SABATINA

“Ninguém faz nada sozinho. 
Fazer parceria é preciso!”
Tatiana Reis

Alex Malheiros

https://fieg.com.br/noticia-ninguem-faz-nada-sozinho-fazer-parceria-e-preciso
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AOS MESTRES, COM CARINHO!

SANDRO MABEL SAÚDA PROFESSORES 
DO SESI E SENAI E DESTACA REINVENÇÃO 
PARA VENCER PANDEMIA

N o Dia do Professor (15 de 
outubro), o presidente 
da Federação das Indús-

trias do Estado de Goiás (Fieg) 
e dos Conselhos Regionais do 
Sesi e Senai, Sandro Mabel, 
postou em redes sociais mensa-
gem saudando os docentes das 
instituições, destacando “como 
se reinventaram para vencer a 
pandemia”. Um vídeo institu-
cional do Sistema Fieg também 
destaca o papel dos professores 
em nossas vidas.

“Vocês são os mestres da 
transformação que se faz em 
nossa sociedade, cada vez 
mais moderna e tecnológica, 

em nossos negócios para que 
sejam cada vez mais produti-
vos e competitivos e, princi-
palmente, de nossas crianças, 
para que sejam cidadãos de 
bem e de sucesso”, afirma. 
Confira a íntegra da mensagem: 

“Meus queridos professo-
res do Sesi, do Senai e de todas 
as outras instituições.

Quero aqui registrar meu 
contentamento em ver como 
vocês se reinventaram para 
vencer essa pandemia. Aulas 
on-line, lives... Youtubers vo-
cês viraram da noite para o dia, 
adaptaram as aulas, replaneja-
ram as atividades.

Sei que sentiram medo, 
tiveram dúvidas, mas nada 
disso foi maior que a vontade 
de seguir adiante, de transmitir 
conhecimento. Nada foi maior 
que a responsabilidade e o 
amor que vocês têm com seus 
alunos.

Mas ser professor é exata-
mente isso: uma missão nobre 
de absorver e disseminar co-
nhecimento, e que está acima 
do indivíduo. 

Por tudo isso que, especial-
mente neste Dia do Professor, 
vocês merecem todo nosso 
respeito, nossa admiração e 
meu carinho.

Vocês são os mestres da 
transformação que se faz em 
nossa sociedade, cada vez 
mais moderna e tecnológica, 
em nossos negócios para que 
sejam cada vez mais produtivos 
e competitivos e, principalmen-
te, em nossas crianças, para 
que sejam cidadãos de bem e 
de sucesso. 

Portanto, grande abraço 
virtual, com muito carinho! Pa-
rabéns pelo Dia do Professor!”

ASSISTA AQUI aos vídeos

	�Sandro Mabel, 
em mensagem aos 
docentes das 
instituições: 
“Youtubers vocês 
viraram da noite para 
o dia, adaptaram as 
aulas, replanejaram 
as atividades”

Dehovan Lima

https://www.facebook.com/SistemaFiegOficial/videos/975985882880648
https://www.youtube.com/watch?v=tWlXr1WGisI
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VALORIZAR O QUE É NOSSO 

CNI lança campanha semelhante à da Fieg

A exemplo de mobilização 
feita este ano pela Fede-
ração das Indústrias do 

Estado de Goiás (Fieg), em de-
fesa da preferência dos consu-
midores por produtos goianos, 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) está lançando 
campanha institucional seme-
lhante, com o tema “Pelo fu-
turo da indústria. Pelo futuro 
dos brasileiros”. 

Com apoio de dezenas de 
entidades representativas do 
setor, a iniciativa pretende valo-
rizar a conexão entre a indústria 
e os consumidores e mostrar 
que, para que seja consumido, 
um produto passa pelas mãos e 
pelo talento de muitas pessoas.

Já no ar e prevista para ser 
veiculada até dezembro, em TV 
aberta, TV paga, jornais, revis-
tas, rádios e redes sociais, a 
campanha tem como objetivo 
criar um movimento de valo-
rização da indústria e do tra-
balho de todos os brasileiros, 
como forma de fomentar o con-
sumo do produto nacional e 
garantir um futuro melhor para 
todos. Com isso, busca ajudar 
na recuperação da economia, 
prejudicada pela chegada da 
pandemia da Covid-19.

Veiculada em plena 
pandemia, em abril e maio, a 
campanha da Fieg, intitulada 
Mais Goiás, menos crise, teve 
participação especial do presi-
dente da Fieg, Sandro Mabel, 

em diversos vídeos postados 
em redes sociais.

“Aos poucos, a indústria 
goiana está retomando sua 
produção e crescimento. E 
isso começa com o seu apoio. 
Quando você escolhe um 
produto local, você escolhe 
a retomada responsável da 
nossa indústria, mantendo 
empregos, a arrecadação de 
impostos e proporcionando 
mais investimentos. Assim a 
economia goiana vai retoman-
do seu ritmo com responsabi-
lidade. Compre produtos pro-
duzidos pela indústria goiana 
e estimule essa corrente”, dizia 
a mensagem.

A peça institucional des-
tacava ainda que a indústria 
goiana conta com empresas nos 
setores de calçados, alimentos, 
materiais de construção, mó-
veis, roupas, produtos gráfi-
cos, fertilizantes, produtos de 
higiene e limpeza, metalurgia, 
farmoquímicos, produtos de be-
leza e muito mais. “Escolha a 
nossa indústria. Apoie Goiás”, 
pregava.

Igualmente, a campanha 
da CNI busca valorizar o produ-
to brasileiro e mostrar a impor-
tância da indústria no cotidiano 
de milhões de pessoas

A iniciativa pretende 
mostrar que a indústria sem-
pre esteve ao lado do Brasil e 
esse compromisso continuou 
mesmo em um momento de 

grande adversidade. Apesar 
do cenário provocado pela pan-
demia, que alterou o ritmo de 
desenvolvimento industrial no 
País, a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o Serviço 
Social da Indústria (Sesi), o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai) e o 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL) se 
mobilizaram para contribuir no 
enfrentamento da pandemia 
por meio diversas iniciativas.

Ao estimular o consumo 

de produtos brasileiros, a cam-
panha quer potencializar esse 
papel da indústria como mo-
tor da recuperação econômica 
brasileira nos próximos meses. 
Uma expectativa reforçada 
pelos dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) mostrou que, passado o 
choque inicial provocado pela 
pandemia do novo coronavírus, 
a indústria brasileira já regis-
trou recuperação em junho na 
comparação com maio.

	� Imagens da campanha da CNI e da Fieg: defesa 
da indústria nacional e goiana

Dehovan Lima

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/campanha-destaca-papel-da-industria-no-desenvolvimento-do-pais/
https://www.facebook.com/SistemaFiegOficial/videos/307730723722651
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DESENVOLVIMENTO

IEL Goiás promove treinamento 
de gestores do Ipasgo

N a última semana, o IEL 
Goiás realizou um trei-
namento para gestores 

do Instituto de Assistência 
dos Servidores Públicos do Es-
tado de Goiás (Ipasgo), como 
preparação para a primeira 
avaliação formal dos servido-
res da autarquia, no âmbito de 
projeto de gestão desenvolvido 
pelo instituto.

Essa etapa complementa o 
projeto, que foi iniciado com o 
mapeamento das competências 
essenciais, construídas com 
base nas diretrizes estratégicas 
da instituição (missão, visão e 

valores) e em diretrizes especí-
ficas, definidas de acordo com 
as atribuições de cada cargo, 
por meio de atividades progra-
madas com a participação dos 
gerentes ou coordenadores. 

Também já foi elaborada a 
Política de Gestão e Avaliação 
de Desempenho por Competên-
cias e Resultados, contendo as 
definições necessárias, os 
critérios e os mecanismos do 
processo de avaliação formal, 
bem como o modelo da gestão 
que se sucederá à implantação 
da política.

A partir da análise dos 
resultados da primeira avalia-
ção, serão definidos os planos 

de treinamento coletivos por 
“competência-chave”, segmen-
to de atuação ou hierarquia de 
cargos – servirá como suporte 
para os gestores para elabora-
ção de planos individuais.

Na etapa final deste pro-
cesso, será realizada uma pes-
quisa de clima organizacional 
para identificação da percepção 
dos colaboradores em relação 
ao ambiente organizacional.

COMPLIANCE
Na próxima semana, dos 

nos dias 22 e 23, o IEL Goiás 
promoverá a 1ª Compliance 
Week - Ética, Integridade, Risco 
e Compliance Público. O even-

to é voltado para gestores do 
Ipasgo. Os demais servidores 
e terceirizados vão participar 
da programação em novembro. 

O evento será on-line e 
contará com a palestrante Caro-
lina Gazoni, sócia-fundadora da 
360 Compliance; a instrutora 
Lorranny Souza, diretora da 
Associação Brasileira de Re-
cursos Humanos (ABRH) e da 
Associação Comercial, Indus-
trial e de Serviços do Estado de 
Goiás (Acieg); e com Jerônimo 
Júnior, palestrante motivacio-
nal, referência em Educação 
Corporativa.

Sérgio Lessa

	�Vanessa 
Benevides de 
Oliveira, 
gerente de 
Pessoas do 
Ipasgo, e o 
consultor do 
IEL Cairo Cruz, 
durante 
treinamento de 
gestores da 
autarquia

@ielgo /ielgooficial ielgoias.com.br



7|  G o i â n i a  1 5 - 1 0 - 2 0 2 0  |  G O I Á S  I N D U S T R I A L  Pa u t a  E x t ra  |

Sérgio Lessa

NEGÓCIOS

Programa de parcerias do IEL 
começa a render frutos no interior

S empre em busca de am-
pliar seus negócios e levar 
os melhores produtos e 

serviços aos goianos, a área de 
mercado do IEL Goiás desenvol-
veu um programa de parcerias 
destinado a atender sindicatos, 
conselhos profissionais, asso-
ciações comerciais, industriais 
e de serviços. Lançado no dia 
30 de setembro, o programa já 
rendeu frutos em Luziânia, no 
Entorno do Distrito Federal.

O IEL fechou parceria com 
a Associação Comercial e Indus-
trial de Luziânia (ACIL), com a 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Luziânia (CDL) e com a As-
sociação Comercial e Industrial 
do Jardim Ingá (ACIDI).

“Apresentamos nossos 
produtos e serviços para as 
associações e para a CDL, que 
gostaram bastante a ponto de 
estabelecermos uma parceria 
na qual há muito potencial para 
a inserção de estagiários jovens 
aprendizes, consultorias, en-

tre outros”, ressaltou Gabriela 
Borges, gerente da unidade de 
Luziânia do IEL Goiás.

O intuito é aumentar negó-
cios e a presença do IEL Goiás 
no mercado, levando propos-
tas de estabelecer contratos 
e convênios com sindicatos, 
conselhos e associações, para 
os quais serão oferecidos des-
contos aos associados e filiados 

em todos os serviços e produtos 
executados pelo Instituto. 

A meta é de acréscimo de 
30% nos negócios com empre-
sas privadas nos próximos 90 
dias e de 50% em 2021. Além 
dos descontos oferecidos ao 
cliente, o IEL Goiás pretende 
recompensar o parceiro (sindi-
catos, conselhos e associações) 
pela indicação do comprador.

	�Gabriela Borges apresenta portfólio do IEL para o pessoal das associações e CDL de Luziânia

@ielgo /ielgooficial ielgoias.com.br

50%

é a meta de aumento 
de negócios do IEL 
Goiás com empresas 
privadas para o ano 
que vem.
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A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) 
promove quarta-feira 

(21/10), às 11 horas, palestra 
com o CEO do Projeto de 
Redução do Custo Brasil, 
do Ministério da Economia, 
Jorge Lima. Será um encontro 
virtual, realizado em parceria 
com Fecomércio, Faeg, Acieg, 
Facieg, FCDL e OCB Goiás, via 
plataforma Zoom Cloud Mee-
tings, e aberto à participação 
dos empresários goianos e da 
imprensa.

Coordenado pela Secreta-
ria Especial de Produtividade, 

Emprego e Competitividade 
(Sepec), do Ministério da Eco-
nomia, o projeto busca reduzir 
em R$ 1,5 trilhão o chamado 
Custo Brasil, por meio da pro-
dutividade, competitividade e 
eficiência. De acordo com diag-
nóstico realizado pelo governo 
federal em parceria com o setor 
privado, atualmente o custo 
equivale a 22% do PIB nacional 
e envolve amplo conjunto de 
dificuldades estruturais, bu-
rocráticas e econômicas que 
encarecem e comprometem 
novos investimentos, piorando 
o ambiente de negócios.

12 ÁREAS VITAIS
A metodologia do projeto 

inclui 12 áreas consideradas 
vitais para a competitividade do 
setor empresarial: (1) abrir um 
negócio, (2) financiar o negócio, 
(3) empregar capital humano, 
(4) dispor da infraestrutura, (5) 
acessar insumos básicos, (6) 
atuar em ambiente jurídico e re-
gulatório eficaz, (7) integrar-se 
com cadeias produtivas globais, 
(8) honrar tributos, (9) acessar 
serviços públicos, (10) reinven-
tar o negócio, (11) competir e ser 
desafiado de forma justa e (12) 
retomar ou encerrar o negócio. 

Atualmente, o Brasil ocu-
pa a 71ª colocação no ranking 

global de competitividade do 
Fórum Econômico Mundial, 
que avalia 141 países. A meta 
do governo é reduzir essa de-
sigualdade, alcançando o 50º 
lugar em 2022.

COMPETITIVIDADE

Fieg promove palestra sobre 
redução do Custo Brasil
Tatiana Reis

SERVIÇO
Palestra Redução do 
Custo Brasil

	� Data: 21/10 
(quarta‑feira)
	� Início da palestra:  
11 horas

	� Horário: 10h40 ‑ 
Coletiva com imprensa
	� Link Zoom

	�Jorge Lima, CEO do 
projeto de redução do Custo 
Brasil: busca de produtividade, 
competitividade e eficiência

CURSOS SENAI EAD
+ 20 MIL BOLSAS

DE GRAÇA

É Você + Qualificado

Matricule-se:

senaigoias.com.br

Faça cursos profissionalizantes
Senai e mude de vida! 

Faça cursos profissionalizantes
Senai e mude de vida! 

https://us02web.zoom.us/j/82304126917?pwd=Vk9PMW9JRWRPejcvYXNzNTh5UG5Xdz09
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CURSOS SENAI EAD
+ 20 MIL BOLSAS

DE GRAÇA

É Você + Qualificado

Matricule-se:

senaigoias.com.br

Faça cursos profissionalizantes
Senai e mude de vida! 

Faça cursos profissionalizantes
Senai e mude de vida! 
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O promotor Fernando 
Krebs, novo titular da 
59ª Promotoria de Jus-

tiça de Goiânia – com atuação 
exclusiva em defesa da ordem 
tributária – defendeu a manu-
tenção dos incentivos fiscais 
como fator de desenvolvimen-
to socioeconômico, ao visitar 
quinta-feira (15/10) instalações 
da Caramuru Alimentos, em 
Itumbiara, no Sul do Estado, 
acompanhado do presidente 
da Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg), 
Sandro Mabel, diretores e 
executivos da entidade.

“Fala-se muito dos incen-
tivos fiscais, há quem os de-
fenda, que mostra através de 
argumentos, números e fatos, 
os benefícios que eles trazem 
e por que eles são necessários, 
estratégicos, para o desenvol-
vimento e crescimento de Goi-
ás. Nesta visita, foi apontado 
uma possiblidade de aumento 
da arrecadação do Estado, 
que será por nós estudada, 
examinada e eventualmente 
recomendada ao governador 
do Estado”, afirmou. 

Krebs comentou sobre o 
“caos financeiro do Estado”, 
a falta de recursos, e a neces-
sidade de mudar esse cenário. 
“O importante foi mostrar, 

nesta visita, os benefícios 
dos incentivos fiscais, que 
não podem simplesmente ser 
revogados, suspensos. Obser-
vamos como eles devem ser 
operados, para aumentar os 
empregos, a geração de ren-
da, de trabalho e tributos.  E 
como os incentivos foram im-
portantes para o município de 
Itumbiara ser o que ele é hoje, 
uma das maiores economias 
de nosso Estado”, ponderou.

Durante a visita à Caramu-
ru Alimentos, principal grupo 
de capital brasileiro no proces-
samento de soja, milho, girassol 
e canola, Sandro Mabel defen-
deu a necessidade de um enten-

dimento, por parte do governo 
de Goiás, sobre os benefícios 
que os incentivos fiscais geram 
ao Estado e à arrecadação. “Eu 
sou presidente de uma fede-
ração que acompanha, com 
pesar, a desindustrialização 
de nosso Estado. Nós estamos 
vendo as indústrias indo em-
bora, por falta de incentivos”, 
disse o presidente da Fieg, que 
revelou a intenção de levar 
o promotor a visitar outros 
segmentos industriais para 
mostrar como uma indústria 
incentivada pode melhorar o 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Estado, bem 
como melhorar a arrecadação.

“Nós conhecemos o Dr. 
Krebs há muito tempo, nós 
sabemos da rigidez dele, mas 
ao mesmo tempo, da abertura 
para escutar, conhecer. Como 
ele está entrando nessa área 
(o promotor assumiu recen-
temente a 59ª promotoria), 
nós temos muito a colaborar, 
porque nós conhecemos todo 
o processo que pode aumentar 
a arrecadação do Estado, que 
é a maior preocupação que 
ele tem”, acrescentou Sandro 
Mabel. 

LEIA MAIS no Portal 
do Sistema Fieg

DESENVOLVIMENTO

FERNANDO KREBS RECONHECE 
IMPORTÂNCIA DOS INCENTIVOS
Luciana Amorim, de Itumbiara
Foto: Alex Malheiros

	�Fernando Krebs (centro) 
visita Caramuru 
Alimentos, ao lado de 
Sandro Mabel, André Rocha 
e outros diretores da Fieg

https://fieg.com.br/noticia-fernando-krebs-reconhece-importancia-dos-incentivos
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VAPT-VUPT

CRÉDITO
Compem Fieg 
apresenta vantagens 
do Fieg Induscred

O Conselho Temático da 
Micro, Pequena e Média Empresa 
(Compem-GO) da Fieg, liderado 
pelo empresário Jaime Canedo, 
promoveu apresentação virtual 
sobre o programa Fieg Induscred, 
quinta-feira (15/10), aos conselheiros 
do colegiado. Na oportunidade, 

foi detalhada a parceria firmada 
entre a Federação das Indústrias 
e Sicoob Engecred, Sicoob 
Crediadag e Sistema OCB-GO 
(Organização das Cooperativas 
do Brasil-Goiás) com o objetivo 
de promover o acesso ao crédito 
fácil pelos industriais goianos. 

Os empresários interessados 
em contratar o financiamento 
podem entrar em contato pelo 
telefone (62) 3501-0039 ou e-mail 

fieginduscred@sistemafieg.org.
br. São oferecidas linhas de crédito 
com taxas de juros a partir de 0,39% 
a.m. + CDI, com carência de até 
seis meses para pagar a primeira 
parcela e limite de empréstimo de 
até 10% sobre o faturamento anual 
da indústria. Mais informações sobre 
o programa estão disponíveis no 
site: www.fieginduscred.com.br.

PREVENÇÃO NO TRABALHO – Funcionários da indústria All Nutri, em Aparecida de Goiânia, participam de 
simulação durante treinamento, realizado pelo Sesi Jundiaí, de Anápolis, para brigada de incêndio, no âmbito da 
NR-23, norma regulamentadora do Ministério que traz diretrizes relacionadas à proteção contra incêndios nos 
ambientes de trabalho. Em Itumbiara, trabalhadores da empresa Louis Dreifus Company “socorrem” colega em curso 
sobre a NR-35 – trabalho em altura, ministrado pelo Sesi para reciclagem de 40 pessoas, divididas em 2 turmas.

FIEG + SOLIDÁRIA E AÇÕES SOCIAIS  – O presidente da Fieg, Sandro Mabel, e sua esposa, a 
advogada e presidente da Fieg + Solidária, Raquel Ribeiro, participaram sexta-feira (16/10) de reunião, por 
videoconferência, com a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Lúcia Vânia. No encontro, trataram de 
ações sociais, palestras e encontros para fomentar o auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade social.

mailto:fieginduscred%40sistemafieg.org.br?subject=
mailto:fieginduscred%40sistemafieg.org.br?subject=
www.fieginduscred.com.br
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VAPT-VUPT

Desenvolvimento Sustentável
A assessora do Conselho Temático 

de Meio Ambiente (CTMA) da Fieg, Elaine 
Farinelli, e a gestora executiva do Sindicato 
das Indústrias de Rochas Ornamentais 
do Estado de Goiás (Simagran/GO), 
Abadia Gomes (foto), reuniram-se com a 
coordenadora e pesquisadora do Observatório 
da Secretaria de Turismo do Estado de 
Goiás, Giovanna Tavares, para solicitar 
apoio a projeto para aproveitamento dos 
rejeitos das marmorarias e mineradoras 
instaladas em Pirenópolis. A ação contempla 
pesquisa da Universidade Federal de 
Catalão, inscrita no edital da Fapeg, e busca 
reaproveitar resíduos em agregados da 
construção civil, beneficiando a sociedade 
com materiais reciclados de alta qualidade 
e diminuindo o impacto visual das 
montanhas de rejeitos na cidade turística.

IMPOSTO SINDICAL – O presidente da Fieg, Sandro Mabel, reuniu-se quarta-feira (14/10), por 
videoconferência, com a desembargadora Silene Aparecida Coelho, do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT-18 Região), para discutir a não aplicação da tabela do Ministério do Trabalho nas ações de cobrança 
do imposto sindical. Também participou da reunião Lorena Blanco, assessora trabalhista e sindical da Fieg.
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OPEN FÁBRICA – O presidente da Fieg 
Regional Anápolis, Wilson de Oliveira, e a 
diretora do Senai Roberto Mange, Misclay 
Marjorie, visitam a Cervejaria Heineken, em 
Alexânia, para entregar vouchers com 150 vagas 
para capacitação profissional, consultoria e 
STI do programa Indústria + Forte. Comitiva 
da Fieg foi recebida pelas gestoras de RH da 
indústria Marina Relvas e Lívia Junqueira.

LABORATÓRIO PARA INDÚSTRIA 4.0 
Representantes do Comitê da Indústria de Defesa e 

Segurança de Goiás (Comdefesa Fieg), presidido por Anastácios 
Apostolos Dagios, reuniram-se sexta-feira (09/10) com 
equipe da Base Aérea de Anápolis (foto) para apresentar o 
projeto do Laboratório de Tecnologia em Sistemas, Produção 
e Logística (Teclog). A iniciativa é fruto do convênio entre 
Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica (ITA), Comdefesa Fieg e a Associação Comercial e 
Industrial de Anápolis (Acia). A estrutura do laboratório, com 
inauguração prevista para até o final do ano, busca promover 
a Indústria 4.0, atuando como indutor de inovação em áreas 
estratégicas à vocação econômica de Anápolis. O encontro 
foi acompanhado por representantes da UEG e do Teclog.

Alunos do Senai Catalão premiados 
no Jovens Cientistas 

Alunos do curso técnico em química do Senai Catalão, Ana 
Paula Galdino, Flávio Silva e Hellen Mendes foram premiados 
na 1ª edição da Feira Brasileira Jovens Cientistas, evento 
on-line realizado entre 26 e 28 de junho. Eles apresentaram 
o projeto Plasmag: compósito obtido a partir do rejeito 
de magnetita e polietileno de alta densidade, orientado 
pelos instrutores Lidianne Alvarenga e Marcos Faleiros, e 
ficaram em 2° lugar na categoria Engenharias, recebendo 
medalhas e certificados. A cerimônia de premiação virtual foi 
realizada sexta-feira (09/10), durante a Feira de Tecnologia, 
Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETECMS).
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VAPT-VUPT

Indústria + Forte
O diretor das unidades Sesi Senai Aparecida de 

Goiânia e Celso Charuri, Adair Prateado, entregou 
terça-feira (13/10) vouchers do programa Indústria 
+ Forte aos gestores Administrativo e de Pessoas da 
Cristal Alimentos, Marcos Santana e Marta Araújo.

Indústria + Forte 2
O novo presidente e o secretário geral do 

Sindicado dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Anápolis, Adenilton Leitão e Divino Leite, participaram 
quinta-feira (15/10) de reunião na Faculdade 
Senai Roberto Mange, coordenada pela diretora 
da unidade, Misclay Marjorie. Eles conheceram 
o programa Indústria + Forte e acertaram 
ações de qualificação profissional para atender à 
demanda do sindicado a partir do próximo ano.

Polimorfismo molecular
O presidente-executivo do 

Sindicado das Indústrias Farmacêuticas 
(Sindifargo), Marçal Soares (de 
máscara branca), visitou quinta-feira 
(15/10) o Laboratório de Polimorfismo 
Molecular, instalado na Faculdade 
Senai Roberto Mange, em Anápolis. O 
objetivo é alinhar ações para divulgação 
dos serviços e produtos oferecidos 
pela unidade às indústrias do setor.

Ação social 
O Senai vai realizar cursos na área 

de alimentos para até 30 beneficiários do 
programa Minha Casa, Minha Vida, no 
Condomínio Residencial Águas Claras, em 
Aparecida de Goiânia. As atividades estão 
previstas para iniciar na segunda quinzena 
de novembro. A ação foi acertada durante 
reunião realizada sexta-feira (09/10), com 
a equipe da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Aparecida de Goiânia.
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BOLET IM  SEMANAL  DE  NOT ÍC IAS  SOBRE  TECNOLOG IA  E  INOVAÇÃO ,  ED I TADO  COM 
COLABORAÇÃO  DO  CONSELHO  DE  DESENVOLV IMENTO  TECNOLÓG ICO  E  INOVAÇÃO  DA  F I EG

INDÚSTRIA E VOCÊ
No quadro semanal Indústria e Você, 
na TV Serra Dourada, Dario 
Queija de Siqueira, diretor das 
Faculdades Senai Fatesg e 
Ítalo Bologna, em Goiânia, 
fala sobre os cursos de 
pós‑graduação a distância 
das duas unidades. Confira

DIA NACIONAL DA INOVAÇÃO

Inovação, virada da chave das 
indústrias no pós-pandemia
Em comemoração ao Dia Nacional 
da Inovação (19 de setembro), 
a Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás, em conjunto com 
suas instituições, apresentará seu 
portfólio que auxilia setor industrial 
nos serviços de inovação

Dehovan Lima

O Conselho Temático 
de Desenvolvimen-
to Tecnológico e 

Inovação (CDTI) da Fieg re-
aliza segunda-feira (19/10), 
a partir das 16h30, o webinar 
Inovação na Prática: Os Ca-
minhos para a Modernização 
Industrial, comemorativo ao 
Dia Nacional da Inovação, 

marcado este ano pela 
pandemia da Covid-19, 
momento crucial para salto 
das organizações na área. 
Pesquisa realizada em me-
ados de junho de 2020 pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) revela que 
83% das empresas acre-
ditam precisar de inovação 

após a crise que abalou o 
planeta.

O evento virtual do Dia 
Nacional da Inovação, pela 
plataforma Zoom, é desti-
nado a repassar informa-
ções inerentes ao contexto 
da inovação e conectar o 
setor industrial junto ao 
ecossistema goiano de 

https://youtu.be/tWGZ-mebrZo
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inovação. Inscrições gratuitas! 
Acesse e confira a programação: 
bit.ly/33UmNWf

Com mediação da assessora 
do CDTI Fieg, Alessandra Moura 
de Brito, o encontro será aberto 
com painel sobre Dia Nacional da 
Inovação – Perspectivas em CT&I, 
com o administrador/empresário 
Heribaldo Egídio, presidente do 
CDTI e diretor financeiro da Fieg. 
Em seguida, Vilma Domingos, 
gestora do Procompi, e Johanna 
Guevara, coordenadora do Centro 
Internacional de Negócios (CIN), 
apresentam o portfólio da Fieg de 
soluções inovadoras.

O painel 3 tem como tema 
Gestão da Inovação: Como o IEL 
Goiás tem apoiado as empresas 
a se manterem competitivas no 
mercado, com o superintendente 
Humberto Rodrigues de Oliveira 
e a coordenadora em Gestão da 
Inovação Gracielle Guedes. Com-
põe o painel o case da RNV Resí-
duos, com Nelson Siqueira Neto, 
engenheiro ambiental, máster 
em energias renováveis e diretor 
técnico da RNV.

Encerrando a programação, 
haverá o painel 4 Open Innovation 
Senai Goiás – Experiências em 
Inovação do Cimatec e Cetiqt, con-
duzido por Leone Peter Andrade, 
diretor de Tecnologia e Inovação 
do Senai Bahia e reitor do Centro 
Universitário Cimatec; Sérgio Mot-
ta, diretor executivo do Senai Cetiqt; 
e Claudemir José Bonatto, diretor 
de Educação e Tecnologia do Sesi 
Senai Goiás.

Inovação crescente
Completando uma década, o 

Dia Nacional da Inovação, instituído 
pelo Decreto Lei nº 12.193/2010, é 

destinado a incentivar a inovação 
crescente e o desenvolvimento 
tecnológico, científico e intelectual, 
de forma a auxiliar na expansão da 
economia sustentável, competitiva 
e próspera.

De lá para cá, os modelos 
e processos produtivos no Brasil 
exibem importantes avanços nas 
áreas de ciência, tecnologia e ino-
vação, mas há pela frente um longo 
e desafiador caminho visando à 
melhoria do ambiente corporativo 
e qualidade de vida e do bem-estar 
da sociedade.

No contexto estadual, recente 
pesquisa revelou que Goiás perdeu, 
de 2018 para 2019, três posições 
no ranking de competitividade dos 
Estados, do Centro de Liderança 
Pública (CLP), saindo da 10ª para 
13ª colocação, na média dos se-

guintes pilares, classificados por 
ordem de desempenho:

	� Sustentabilidade Ambiental 
(4º lugar)
	� Educação (8º lugar)
	� Sustentabilidade Social (10º 
lugar)
	� Eficiência da Máquina Pública 
(12º lugar)
	� Potencial de Mercado (16º 
lugar)
	� Segurança Pública (16º lugar) 
	� Capital Humano (18º lugar) 
	� Solidez Fiscal (21º lugar) 
	� Infraestrutura (22º lugar)
	� Inovação (23º lugar)

Criado no âmbito da Federa-
ção das Indústrias do Estado de 
Goiás (Fieg), em 2002, o Conse-
lho Temático de Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (CDTI) tem 
trabalhado com vários stakehol-
ders externos/internos e grupos 
de defesa para ampliar sua men-
sagem e agenda para mudanças. 

Essa atuação tem o propó-
sito de transformar a economia 
do Estado de Goiás, maximizando 
a competitividade. Nos últimos 
anos, o CDTI Fieg idealizou, 
juntamente com outras institui-
ções, o movimento denominado 
Aliança pela Inovação em Goiás, 
cuja missão abrange articular e 
coordenar as ações conjuntas para 
potencializar o desenvolvimento do 
ecossistema goiano de inovação e 
empreendedorismo.

	� Inovação registra avanços, mas País ainda tem longo caminho pela frente. 
Goiás perdeu posições em ranking nacional

https://www.eventbrite.com.br/e/webinar-inovacao-na-pratica-os-caminhos-para-a-modernizacao-industrial-registration-125261288887
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Expediente

BOLETIM SEMANAL DE NOTÍCIAS DA FEDERAÇÃO 
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

	� Heribaldo Egídio (CDTI-Fieg) 	� Vilma Domingos (Procompi)

	� Humberto Oliveira (IEL Goiás)

	� Johana Guevara (CIN-Fieg)

	� Sérgio Motta  (Senai Cetiqt) 	� Claudemir Bonatto (Sesi Senai Goiás)

	� Gracielle Guedes (IEL Goiás) 	� Leone Peter (Senai BA/Cimatec)

	� Painéis reúnem 
especialistas e 
dirigentes de várias 
instituições do 
Sistema Fieg

WEBINAR INOVAÇÃO NA PRÁTICA: OS CAMINHOS PARA A MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL


