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 No Paço Municipal,

Sandro Mabel e outras
lideranças empresariais
participam de reunião com
o prefeito Rogério Cruz

COVID-19

FIEG APOIA LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES
PELA PREFEITURA DE GOIÂNIA
Dehovan Lima e
Luciana Amorim

“A

s coisas aos poucos
voltarão ao normal
se todos tiverem
muito cuidado”. A opinião foi
expressa pelo presidente da
Federação das Indústrias do
Estado de Goiás (Fieg), Sandro
Mabel, ao sair de reunião no
Paço Municipal entre empre-

sários e o prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, quinta-feira
(22/04), quando foi anunciada
a liberação do funcionamento
de atividades não essenciais aos
finais de semana.
Ele sublinhou que o chefe
do Executivo municipal teve a
coragem de conversar, negociar
e entender as dificuldades de
cada setor. “A Prefeitura sem‑
pre foi muito responsável e

sensível aos empresários”,
acrescentou.
A liberação do comércio
não essencial já neste final de
semana ocorrerá na esteira flexibilização do último decreto
que restringiu as atividades
econômicas na capital, a partir
da publicação de novo decreto.
Citando estudos técnicos
de viabilidade realizados pela
Prefeitura, Rogério Cruz justi-

PANDEMIA

COVID-19

ficou a decisão de atender os
empresários, os quais, segundo
observou, estão inteiramente
comprometidos com o combate
ao coronavírus. Ele argumentou ainda que “vivemos um
momento de estabilidade e
por isso decidimos dar essa
contribuição à economia de
nossa cidade”.
Durante a reunião no Paço
Municipal, Sandro Mabel refor-
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çou que a retomada das atividades, ainda que não de forma
plena, exige muita responsabilidade e cuidados, citando como
exemplo as indústrias e a construção civil, onde as empresas
cumprem à risca os protocolos
de segurança para prevenir a
contaminação pelo coronavírus
e garantir ambiente de trabalho
saudável para empresários, trabalhadores e clientes.
Mesmo assim, o presidente da Fieg voltou a defender a
ampliação da vacinação da população contra a Covid-19 como
único caminho para a volta da
normalidade. “Ainda teremos
a terceira onda se não vaci‑
nar 70% da população logo”,
alertou Sandro Mabel, diante
da demora na imunização e
pelo comportamento de risco
de muitas pessoas.

SANDRO MABEL
RECEBE 1ª DOSE DE
VACINA E VOLTA
DEFENDER COMPRA
POR EMPRESAS
Defensor insistente da
aquisição, pela iniciativa privada, de vacinas contra a Covid-19,
o presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Goiás
(Fieg), Sandro Mabel, recebeu
a primeira dose do imunizante
terça-feira (20/04), no posto
drive-thru da área 1 da PUC

 Em posto drive-thru, Sandro Mabel recebe dose de vacina contra Covid-19
Goiás, no Setor Universitário.
Aos 62 anos, ele manifestou
contentamento por ter chegado a vez de se vacinar e nem a
espera de mais de quatro horas
no local o desanimou.
Sandro Mabel voltou a
bater na tecla da necessidade
de se acelerar a imunização
das pessoas, ampliando a disponibilização de doses para
alcançar toda a população e,
assim, interromper o aumento
do número de casos da doença,
salvar vidas e garantir a retomada das atividades econômicas.
“Se a iniciativa privada

pudesse comprar a vacina,
nós faríamos a fila andar!
Por isso é muito importante
tanto o governo estadual
comprar mais doses e como
os políticos flexibilizarem a
lei para que o setor privado
possa comprar também”, disse
ele em referência à tramitação,
no Senado, do projeto que visa
a flexibilização da compra de
vacinas contra a Covid-19 por
empresas privadas, já aprovado
pela Câmara dos Deputados.
“Só assim vamos poder
retomar a vida, trabalhar
com segurança e diminuir a

quantidade de mortes no nos‑
so Estado. Vacina Já! Vacina,
Vacina, Vacina!”, repetiu.

“

Só com vacina,
vamos poder
retomar a vida,
trabalhar com
segurança e diminuir
a quantidade
de mortes no
nosso Estado”

SANDRO MABEL, presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg)
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EDUCAÇÃO

ALUNOS DO SESI GOIÁS DISPUTAM VAGAS
PARA TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA
Alex Malheiros

 Sandro Mabel abre o Torneio Sesi de Robótica: “Nossos alunos vão sair para o mundo muito mais
preparados porque passaram pelo Sesi e Senai, escolas que formam campeões”

Por conta da
pandemia, edição
está sendo on‑line
pela primeira vez
Daniela Ribeiro

P

ela primeira vez, Goiás realiza, de forma on-line, a
etapa regional do Torneio
First Lego League (FLL) – Torneio Sesi de Robótica, transmitido pelo canal do YouTube do

Sistema Fieg. Aberto sexta-feira
pelo presidente da Federação
das Indústrias do Estado de
Goiás (Fieg) e diretor regional do Sesi, Sandro Mabel, o
evento segue até amanhã (24),
a partir do palco do Teatro Sesi,
no Setor Santa Genoveva, em
Goiânia.
Esta edição contará com
300 competidores de 33 equipes de unidades do Sesi em
Goiás, escolas públicas e parti-

culares. Com o tema RePlay, a
disputa estimula os estudantes
a pensarem em maneiras inovadoras de motivar e tornar as
pessoas mais ativas, buscando
incentivar a prática de atividades físicas para garantir mais
qualidade de vida e menos
sedentarismo.
Sandro Mabel lembrou
aos participantes a importância
de competir, ganhar ou perder.
“Vocês têm que aprender a

buscar a vitória, mas também
aprender a perder. Perder é
um grande ensinamento na
vida. No futuro, quando estive‑
rem nas indústrias, as coisas
podem estar indo muito bem
e de repente dá um problema
e vocês terão que contornar a
situação.”
O presidente da Fieg disse que o torneio serve para
engrandecer os estudantes.
“Nossos alunos vão sair para
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Alex Malheiros

o mundo muito mais prepa‑
rados porque passaram pelo
Sesi e Senai, escolas que for‑
mam campeões”, ressaltou.
Presença virtual na abertura da competição, o diretor
de Operações do Sesi Nacional,
Paulo Mol, disse que o momento da pandemia fez com que
todos buscassem trabalhar de
maneira remota. Para ele, o
desafio agora é fazer com que
o torneio de robótica continue
com a mesma emoção que
tinha quando era presencial.
“Tenho visto que os times não
esmoreceram, estão dando seu
melhor e não estão deixando a
peteca cair. ”

 Em Niquelândia, equipe da Escola Sesi concentrada para o torneio de robótica
 De Catalão, “grito

COMPETIÇÃO
Nesta temporada, as
equipes precisam identificar
e explorar um problema relacionado à temática RePlay e
propor uma solução viável, por
meio da apresentação de projetos de inovação, englobando
soluções inovadoras. Além do
projeto de inovação, os competidores são avaliados no desafio
do robô. Eles construirão um
robô totalmente autônomo,
com componentes Lego, que
realizará missões em uma
arena de competição com a
mesma temática da temporada.
Também entram na avaliação
os core values (valores do coração, em português), pilares que
fundamentam todo o torneio:
cooperação mútua, respeito ao
outro, tolerância, diversidade e
competição amigável. As equipes celebram a descoberta, o
trabalho em equipe de forma
colaborativa, guiadas pelos
valores do torneio.

de guerra” do time da
robótica MEQ Lego, do
Sesi e Senai

 Em Goiânia,

alunos da Escola
Sesi Senai Jardim
Colorado

Todos os trabalhos
apresentados pelas equipes são avaliados por um
grupo composto por aproximadamente 30 juízes e
liderado pelo juiz chefe do
evento. Os competidores
disputam vaga para etapa
nacional do torneio, que
será realizada em maio,
também de forma on-line,
a partir de São Paulo.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

FIEG + SOLIDÁRIA ENTREGA CESTAS
A INSTITUIÇÕES DE GOIÂNIA
E REGIÃO METROPOLITANA

PANDEMIA

COVID-19

 Raquel Ribeiro, presidente da Fieg + Solidária, comunica-se em Libras com a vice-presidente da Associação das Mulheres
Deficientes Auditivas e Surdas de Goiás, Patricia Meiriellem Souza, durante entrega de alimentos na Casa da Indústria

Thauany Monma

P

Fotos: Alex Malheiros

rojeto de responsabilidade social da Federação
das Indústrias do Estado
de Goiás, a Fieg + Solidária promoveu segunda-feira (19/04),
na Casa da Indústria, mais
uma rodada de distribuição de
alimentos e outros produtos a
instituições filantrópicas cadas-

tradas em Goiânia e na Região
Metropolitana.
Desta vez, foram entregues 86 cestas de alimentos,
além de fardos de extrato de
tomate e de fralda infantil à
Igreja Assembleia de Deus
Planalto Central, Associação
das Mulheres Deficientes Auditivas e Surdas de Goiás, ao
Projeto Ensinando Abraçar

e à Cooprec (Cooperativa de
Reciclagem de Lixo) para direcionar a famílias em situação
de vulnerabilidade social que
assistem.
A presidente da Fieg + Solidária, Raquel Ribeiro, conduziu o evento de distribuição,
realizado no formato drive-thru, em razão da pandemia. Na
ocasião, ela se comunicou em

Libras com a vice-presidente da
Associação das Mulheres Deficientes Auditivas e Surdas de
Goiás, Patricia Meiriellem Souza, e destacou a importância da
linguagem. “Existem milhares
de pessoas surdas no Brasil,
é necessário que seja promo‑
vido o valor da linguagem de
sinais. Os surdos precisam se
comunicar com todos e é por
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isso que temos que aprender
Libras”, comentou.
Raquel também expressou felicidade pela realização
dos projetos sociais, como o
que vem conduzindo na Fieg
desde o início da pandemia:
“É muito gratificante poder
fazer parte da família Fieg +
Solidária. Toda segunda-feira
é um dia especial para nós. É
um dia de comemoração por‑
que a gente sabe que dentro
desses pacotes, além de ali‑
mentos, também vão amor
para as famílias vulneráveis”,
destacou.

 DRIVE-THRU DA FIEG +

SOLIDÁRIA: Dia de distribuição
beneficia Igreja Assembleia de
Deus Planalto Central, Projeto
Ensinando Abraçar e Cooperativa
de Reciclagem de Lixo

“

É muito gratificante
poder fazer parte da
família Fieg + Solidária.
Toda segunda-feira é um
dia especial para nós.”

RAQUEL RIBEIRO, presidente da Fieg + Solidária
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Fotos: Alex Malheiros

 Sandro Mabel

anuncia mudanças
na estrutura
administrativa da
Fieg, ao lado de
Letícia Ramos, nova
chefe de gabinete da
presidência

GESTÃO

Igor vem para a Fieg,
Gouveia vai para o Sebrae

V

Dehovan Lima

elho conhecido de todos na Fieg, onde já foi
presidente do Conselho
Temático de Agronegócios,
Igor Montenegro Celestino
Otto é o novo superintendente
da Federação das Indústrias do
Estado de Goiás, no lugar de
João Carlos Gouveia, que estava no cargo desde a posse do
presidente Sandro Mabel, em
2019. A substituição envolve,
além da estrutura administrativa da federação, o processo de
transição na gestão do Sebrae
Goiás, para onde vai Gouveia,
exatamente no cargo de diretor
administrativo financeiro, antes
exercido por Montenegro.
A mudança foi comunicada pelo presidente da Fieg,
Sandro Mabel, na reunião

mensal on-line da diretoria
da federação, segunda-feira
(19/04).
Graduado em Direito pela
PUC Goiás, com especialização em Direito Tributário, Igor
Montenegro é executivo das
áreas de Estratégia, Gestão e
Operações, com MBA em Gestão Empresarial; Gestão, Controladoria e Finanças e Gestão
de Projetos. Foi secretário das
Cidades (Goiás) e presidente da
Agência Goiana de Comunicação (Agecom).
Outra mudança na estrutura interna anunciada por
Sandro Mabel foi a substituição na chefia de gabinete da
presidência, que passa a ser
exercida por Letícia Ramos
no lugar de Andreia Mariano.

 Igor Montenegro: novo superintendente da Fieg

 Gouveia, da Fieg para o Sebrae, como
diretor administrativo financeiro
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SAÚDE NO TRABALHO

“Saúde do trabalhador
define saúde do negócio”

 Cairo Celio Cruz:

“Onde tem saúde, não
há espaço para doença.”

Especialista em Desenvolvimento Organizacional
orienta empresários sobre importância da saúde
emocional dos colaboradores na performance dos
negócios, em palestra promovida pelo Compem/Fieg

A

Tatiana Reis

lertar sobre a importância
da saúde emocional no
ambiente de trabalho.
Essa foi a tônica da palestra
Iluminando Caminhos Futuros, promovida pelo Conselho
Temático da Micro, Pequena e
Média Empresa (Compem-GO)
da Fieg, terça-feira (20/04),
com o especialista em Gestão
Empresarial e Desenvolvimento Organizacional Cairo Celio
Cruz. No encontro, realizado
em ambiente on-line e mediado
pelo presidente do Compem,
Jaime Canedo, houve ainda
com apresentação do case
de sucesso da empresa Milky
Moo Milkshakes, do empresário
Paulo Sérgio da Silva.
Na palestra, Cairo Celio
Cruz explicou aos empresários
como a saúde emocional dos
funcionários impacta em custos
para a empresa, abordando a
importância de incentivar uma
cultura colaborativa no ambiente de trabalho e alinhar missão,
valores governantes e metas
com o desenvolvimento humano da equipe, fazendo com
que os funcionários se sintam
parte do negócio.
“A saúde do trabalhador

está intimamente ligada à performance dele na empresa e
interfere diretamente na saúde
dos negócios. Quando falamos
de doenças emocionais, pensamos em quadros profundos
de esgotamento, mas o custo
emocional também envolve
pessoas desmotivadas ou não
capacitadas. Incentivá-las a
saírem da zona de conforto e
terem maior comprometimento
é o desafio das empresas para
reduzir o impacto do custo emocional na sustentabilidade dos
negócios”, disse.
Segundo o especialista,
para alcançar alta performance
é fundamental ter funcionários
que buscam dar o melhor nas
atividades desenvolvidas na
empresa. “Nesse sentido, a área
de Recursos Humanos está no
centro de tudo, incentivando
uma cultura onde o colaborador
é visto como protagonista e o
cliente está no centro da estratégia”, argumentou.
Cairo esclareceu também
que esse processo vai além das
políticas de remuneração. “A
remuneração é importante,
mas é preciso entender que a
motivação não vem de fora, mas

 Paulo Sérgio da Silva: reinvenção aos 60
anos, em meio à pandemia

do íntimo de cada colaborador.
Promover um ambiente saudável que valoriza a criatividade
e a inovação, com líderes que
engajam a equipe, é essencial”.
O especialista explicou ainda que nem sempre é possível
mensurar o custo emocional nas
empresas, mas que ele é menor
quanto maior o alinhamento
entre os valores organizacionais
e as crenças dos funcionários.

“Onde tem saúde, não há espaço para doença”, disse ao
ressaltar a importância desse
mindset (modelo mental) que
incentiva a cultura colaborativa
entre líderes e funcionários e
leva ao crescimento empresa e
ao encantamento do cliente.
LEIA MAIS no portal
do Sistema Fieg
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COVID-19

Fieg Jovem expõe impacto da
pandemia nos pequenos negócios

PANDEMIA

COVID-19

 Live dva Fieg Jovem discute acesso ao crédito e incentivos fiscais

Tatiana Reis

S

ob a liderança da empresária Thais Santos, a Fieg
Jovem reuniu conselheiros e empresários quinta-feira
(22/04) para discutir o tema
Linhas de Crédito e Incentivos
Fiscais. O encontro, realizado
em ambiente on-line, contou
com apresentação do representante da Goiás Fomento Paulo
Paiva, do assessor econômico
Cláudio Henrique Oliveira e
das assessoras sindicais da
Fieg Vanessa Macedo e Fabiana
Almeida.
Na reunião, foram apresentados detalhes do Programa
Estadual de Apoio ao Empreendedor (Peame), iniciativa coor-

denada pela Goiás Fomento que
busca oferecer linhas de crédito
especiais para microempresas,
microempreendedores individuais e autônomos, com taxas
de juros subsidiadas. Além disso, o programa permite conceder novo prazo de carência nos
contratos vigentes nas linhas
de crédito da Goiás Fomento.
Para a presidente da Fieg
Jovem, Thais Santos, o impacto da pandemia nos pequenos
negócios e na sustentabilidade
dos trabalhadores autônomos
foi avassalador.
“É urgente que esses empreendedores tenham acesso
ao crédito para não fecharem
as portas. São microempresas
e microempreendedores que

se viram forçados a paralisarem
seus negócios, sem ter capital
de giro para manter as atividades”, avaliou.
De acordo com Paulo
Paiva, o Peame tem ampla
capilaridade nos setores mais
afetados com a pandemia,
como trabalhadores autônomos
(eletricista, manicure, pedreiro,
fotógrafo, feirante etc.), micro e
pequenas empresas da cadeia
do turismo (bares, restaurantes,
hotéis, pousadas, agências de
turismo etc.), pequenos negócios industriais, varejistas
e atacadistas e prestadores de
serviços.
No âmbito da discussão
sobre incentivos ficais, o
assessor econômico da Fieg

Cláudio Henrique Oliveira
orientou os empresários sobre
as vantagens e características
do ProGoiás, novo programa
de desenvolvimento regional
adotado pelo governo estadual.
Na oportunidade, o economista
explicou sobre a possibilidade
de migração dos atuais beneficiários dos programas Fomentar, Produzir, MicroProduzir e
Progredir para o ProGoiás e os
benefícios fiscais previstos no
novo programa.
LEIA MAIS no portal
do Sistema Fieg
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SindFato
CTA e CTRT

produtivas e de áreas de interesse para
suas respectivas atuações. A posse se
deu durante reunião mensal on-line da
diretoria da Fieg com os presidentes
de sindicatos das indústrias,
segunda-feira (19), dirigida pelo
presidente, Sandro Mabel.
O CTA, presidido por Marduk

Novos conselheiros
Os Conselhos Temáticos de
Agronegócios (CTA) e Relações do
Trabalho (CTRT), da Fieg, ganharam
novos integrantes para mandato
até o ano que vem, ampliando a
representatividade das cadeias

Duarte e que abrange as cadeias
de grãos, silvicultura, carnes, leite
e sucroenergética, empossou 21
novos membros (veja relação),
enquanto o CTRT, comandado por
Marley Rocha, mais 7 conselheiros,
dentro de sua missão que envolve
todo o setor produtivo.

CTA // NOVOS CONSELHEIROS

Fotos: Alex Malheiros

Nome

Empresa/entidade

Alberto Borges de Souza

Caramuru

Alcides Augusto da Fonseca Júnior

Centro-Oeste Laticínios

Alfredo Luiz Correia

Sindileite

André Luiz Baptista Lins Rocha

Fieg

Antônio Carlos de Souza Lima Neto

Secretário de Estado de Agricultura

Caroline Ribeiro Berteli

Secretaria de Estado de Agricultura

César Helou

Laticínios Bela Vista

Denise Resende

Fieg

Donalvam Moreira da Costa Maia

Secretaria de Estado de Agricultura

Elaine Farinelli

Fieg

Elcio Guimarães

Embrapa

Evaristo Barauna

Grupo Cereal

Everton Divino Fernandes Paulino

Senai

Jaques Jamil Silvério

Sincafé

José Paulo Felipe

Laticínios Bela Vista

José Ricardo Caixeta

Secretaria de Estado de Agricultura

Leandro Luiz Stival Ferreira

Sindicarne

Leonardo Carvalho

Secretaria de Estado de Agricultura

Luana Morais

Associação de Prossumidores de Energia Elétrica (Apeel)

Luiz Alberto Pereira

(OCB-GO)

Maurício Veloso

Associação Nacional da Pecuária Intensiva

 Marduk Duarte, do CTA:
novos conselheiros

CTRT // NOVOS CONSELHEIROS
Alexandro Vieira de Souza

Siaeg

Amanda Graziela Miotto Nunes

Sinduscon

Claudinei de Jesus Rocha

Sifaeg/Sifaçúcar

Eduardo Humberto Costa Godoy

Sinprocimento

Mateus Mariano Gomes Borges

Fieg

Luiz Antônio Faria de Souza

Siaeg

Marcelo Augusto Covielo

ABRH-GO

 Marley Rocha, do CTRT:
mais sete conselheiros
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SIMPLAGO E SINDIAREIA

Homenagem a
ex‑presidentes

Antônio Nogueira e, no Sindiareia,
Luiz Carlos Borges assumiu o
lugar de Gilberto Marques.

 Sandro Mabel e André

Rocha prestam homenagem
virtual a Bruno Beraldi
Alex Malheiros

Ex-presidentes dos Sindicatos
das Indústrias de Material Plástico
no Estado de Goiás (Simplago) e
das Empresas de Extração de Areia
(Sindiareia), Bruno Beraldi e Gilberto
Marques, respectivamente, foram
homenageados pela Federação das
Indústrias do Estado de Goiás, na
reunião mensal on-line da diretoria,
segunda-feira (19/04). O trabalho
de ambos à frente das entidades
foi destacado pelo presidente
da Fieg, Sandro Mabel, em
placas comemorativas. Beraldi foi
substituído no Simplago por Luiz
 Equipe da Fieg com o prefeito

João Alberto Vieira Rodrigues

VESTUÁRIO

Santa Helena entra na rota
do Confecciona Mais Moda
Tatiana Reis

Depois da cidade de Goiás,
na semana passada, agora é a
vez de Santa Helena de Goiás, no
Sudoeste Goiano, aderir ao projeto
Confecciona Mais Moda, lançado
dia 15 de abril e que busca qualificar

e encaminhar ao mercado de trabalho
mão de obra especializada para
prestar serviços de facção para a
indústria do vestuário em Goiás.
A parceria foi acertada
durante visita técnica ao município,
liderada pelo presidente da Câmara
Setorial da Moda (Casmoda) da
Fieg e do Sindicato das Indústrias
do Vestuário no Estado de Goiás

(Sinvest), José Divino Arruda,
em reunião com o prefeito João
Alberto Vieira Rodrigues.
Com a iniciativa, Santa Helena
de Goiás espera atrair 12 empresas
para o polo de confecção local,
gerando 1.100 empregos diretos.
O projeto tem apoio estratégico do
Senai e IEL Goiás para qualificação
profissional e desenvolvimento
de fornecedores para o setor.
Participaram da visita técnica
ao município o superintendente do
IEL, Humberto Rodrigues; o diretor
da Faculdade Senai Ítalo Bologna e
Fatesg, Dario Queija; e a assessora
executiva da Casmoda, Bartíria
Rocha. A reunião foi acompanhada
pela primeira-dama de Santa Helena
de Goiás, Renata Asmar Rodrigues,
e pelo secretário municipal de
Desenvolvimento, Esteverson Lima.
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Gesin promove ações para fortalecimento
das indústrias da base sindical
A Gerência Sindical (Gesin) da Fieg promoveu nesta
semana treinamentos on-line para gestores sindicais e
indústrias da base. Na segunda-feira (19/04), o assunto
foi o Cartão Fieg Multibenefícios, com foco na capacitação
dos gestores sindicais sobre as funcionalidades e vantagens
do produto para as indústrias e seus colaboradores.
Na terça-feira (20/04), foi a vez de retomar a série de webinares
Marketing & Vendas, dessa vez abordando o tema Atendimento ao
Cliente. O curso, promovido pelos 35 sindicatos das indústrias da
base da Fieg e realizado em parceria com o Sebrae, foi ministrado
pelo especialista em marketing empresarial Leandro Garibaldi.

INDÚSTRIA E VOCÊ
No quadro semanal Indústria e Você,
na TV Serra Dourada, Lorena Blanco,
advogada trabalhista da Fieg, fala sobre
a importância das convenções coletivas
do trabalho emergenciais na preservação
de empregos na indústria. Confira
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