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UMA “FARRA” PARA AS 
GRANDES TRADINGS
Leia reportagem especial sobre campanha 
da Fieg pelo fim da isenção de impostos na 
exportação de grãos e o ganho do Estado 
com sua industrialização aqui. Muitos 
outros assuntos na Goiás Industrial 
impressa, edição de abril/2019
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ENTREVISTAA secretária da Economia de Goiás, Cristiane Alkmin 

Junqueira Schmidt, pretende adicionar “inteligência e 

visão estratégica” na arrecadação e no gasto estadual 

e trabalha na formatação final do plano para enfrentar 

a “herança fiscal” deixada pela gestão anterior, com 

aperto nos gastos e revisão de incentivos fiscais.

FINANCIAMENTOMOBILIZAÇÃO FAZ INDÚSTRIA ELEVAR EM 600% FATIA NO BOLO DO FCO

SESI ROBÓTICAUMA ESCOLA PARA 
PROFISSÕES QUE AINDA NÃO EXISTEM 

NO MERCADO

AS GRANDES TRADINGS 

Uma “farra” para

HOJE ISENTAS DE IMPOSTOS NA EXPORTAÇÃO, AS TRADINGS DO SETOR DE 

GRÃOS PODERIAM 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.

GUERRA NA SUDECO

ENTIDADES SE UNEM EM DEFESA 
DO SETOR PRODUTIVO

O Fórum de Entidades Em-
presariais (FEE) reuniu-
-se segunda-feira (8/04), 

na Câmara dos Dirigentes Lojis-
tas, para alinhar posicionamen-
to diante de importantes pautas 
do setor produtivo, entre elas 
a operacionalização do Fundo 
Constitucional Centro-Oeste 
(FCO), em Goiás, e aspectos tri-

butários relativos ao Difal, o Di-
ferencial de Alíquota do ICMS. 
Na oportunidade, ficou acerta-
da a assinatura de documento 
conjunto que será entregue ao 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto, na 
reunião do Condel/Sudeco, a 
ser realizada no dia 25 de abril.

O presidente da Federa-

ção das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, 
que representa a classe empre-
sarial no Conselho Deliberativo 
da Sudeco (Condel/Sudeco), 
reafirmou preocupação com 
a atual conduta do Banco do 
Brasil na operacionalização do 
FCO. Para ele, é fundamental 
levar ao Condel as dificuldades 

do setor produtivo com relação 
à liberação de recursos para 
cartas-consultas da indústria 
e comércio, bem como a falta de 
isonomia na aplicação dos juros 
e nas exigências documentais.

Outro alvo é a resistência 
da instituição financeira em 
aprovar financiamentos de imó-
veis comerciais com recursos 
do FCO. Segundo o presidente 
da Federação do Comércio do 
Estado de Goiás (Fecomércio), 
Marcelo Baiocchi, há a previsão 
legal nos atos normativos dos 
Fundos Constitucionais, sendo 
inclusive operacionalizada pelo 
FNE e FNO há sete anos.

LEIA MAIS no portal 
www.sistemafieg.org.br

��Sandro Mabel durante 
reunião do Fórum de 
Entidades Empresariais, 
na Câmara dos Dirigentes 
Lojistas: agenda intensa em 
defesa dos interesses da 
indústria

Ta
tia

na
 R

ei
s

https://www.calameo.com/read/001316097020318193f06
https://www.calameo.com/read/001316097020318193f06
https://www.sistemafieg.org.br/noticia-instituicoes-se-unem-em-defesa-do-setor-produtivo
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APOIO DA FIEG

Anápolis se mobiliza para retomar 
protagonismo e atrair investimentos

��Prefeito de 
Anápolis, Roberto 
Naves, fala na 
sessão da Câmara, 
observado pelo 
vereador Leandro 
Ribeiro e Sandro 
Mabel

D izer sim à geração de em-
pregos, à desburocratização 
e, sobretudo, à continuida-

de das operações das indústrias 
que escolheram Goiás para se 
instalar e contribuir com o de-
senvolvimento econômico do 
Estado. Esse foi o tom do debate 
realizado na Câmara Municipal 
de Anápolis, quarta-feira (10/04), 
com presença do presidente da 
Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg), Sandro 
Mabel, do prefeito Roberto Na-
ves e lideranças empresariais da 

cidade. Na oportunidade, Sandro 
Mabel apresentou o planejamento 
da instituição para o quadriênio 
2019-2022 e buscou o apoio dos 
parlamentares para a aprovação 
de relevantes matérias ao desen-
volvimento do município.

Entre os eixos prioritários 
que vão guiar a atuação da Fieg, 
em Anápolis, estão: garantir in-
centivos fiscais, operacionalizar 
a plataforma logística, desburo-
cratizar processos e implantar 
o polo da indústria de defesa e 
segurança. Segundo o presidente 

da entidade, a Fieg, por meio do 
Comdefesa, e a Associação Comer-
cial e Industrial de Anápolis (Acia) 
já vêm articulando a implantação 
do Polo Industrial de Defesa no 
município, além do Parque Tec-
nológico nas dependências do 
Centro de Convenções, junto ao 
Governo de Goiás. A projeção, 
conforme analisou, é que caso 
haja a consolidação do polo, 40 
novas empresas devem se instalar 
no município nos próximos cinco 
anos.  LEIA MAIS no portal  

www.sistemafieg.org.br

Fotos: Alex Malheiros

https://www.sistemafieg.org.br/noticia-anapolis-se-une-a-fieg-na-defesa-pela-atracao-de-investimentos
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D estravar o Estado, sobre-
tudo diante da morosi-
dade nos processos de 

licenciamento ambiental e 
concessão de outorgas. Essa 
foi a tônica da reunião realiza-
da sexta-feira (5/04), na Casa 
da Indústria, com a secretária 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, Andréa 
Vulcanis, a segunda realizada 
na semana – anteriormente a 
discussão foi com represen-
tantes do setor elétrico, como 
mostrado na edição anterior de 
Goiás Industrial – Pauta Extra. 
No novo encontro, mais de 50 
empresários lotaram o auditó-
rio da Fieg para pontuar as difi-
culdades do setor produtivo no 
relacionamento com a Semad. 
E tem mais: novo encontro foi 
agendado para os dias 15 e 16 
de abril para já apresentar solu-
ções às demandas registradas.

A secretária Andréa Vulca-
nis reconheceu as dificuldades 
operacionais da pasta e afirmou 
que, nesses cem primeiros dias 
de gestão, um amplo diagnós-
tico interno foi realizado, após 
o que é preciso esforço de 
planejamento estratégico para 
integração de todos os proces-
sos sob a responsabilidade do 
órgão.

“Pegamos uma secretaria 
caótica, com graves problemas 
endêmicos, mais atrapalhan-
do o setor produtivo do que 

qualquer outra coisa. Temos 
plena consciência de todos os 
problemas, mas também temos 
domínio da solução. O que pre-
cisamos é das ferramentas, dos 
recursos para nos instrumenta-
lizar”, reconheceu.

O presidente da Fieg, San-
dro Mabel, colocou a entidade 
à disposição para cooperar nas 
necessidades da Semad e res-
saltou a preocupação do setor 
produtivo quanto à fila exis-
tente hoje para liberação dos 
licenciamentos ambientais e 
concessões de outorgas. “É pre-
ciso avaliar os processos tam-

bém com a visão econômica, 
não deixando parados na fila 
de análise empreendimentos 
significativos, que vão trazer 
bilhões de reais em investimen-
tos para o Estado”, argumentou. 
Hoje, segundo dados apurados 
pela Secretaria, mais de 2.700 
processos aguardam análise em 
uma fila de espera que chega a 
três anos. “É uma verdadeira 
via-crúcis”, disse Andréa.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Fieg recebe secretária Andréa Vulcanis 
e pontua gargalos no Meio Ambiente

��Secretária de Meio Ambiente durante reunião na Casa da 
Indústria, a segunda em uma semana: debate dos gargalos

LEIA MAIS no portal 
www.sistemafieg.org.br

https://www.sistemafieg.org.br/noticia-fieg-recebe-andrea-vulcanis-e-pontua-gargalos-na-secretaria-de-meio-ambiente
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DA SALA DE AULA PARA O TEXAS 

ALUNOS DO SESI REPRESENTAM BRASIL 
NO MUNDIAL DE ROBÓTICA NOS EUA

D ez alunos do Sesi Goiás embarcam 
domingo (14) para representar o 
Brasil no Campeonato Mundial de 

Robótica, em Houston, no Texas (Estados 
Unidos), de 17 a 20 de abril. A competição 
reúne milhares de estudantes dos ensinos 
fundamental, médio e superior de 70 países 
e é realizada com apoio de grandes empre-
sas, como a Qualcomm, Google, Apple, Lego 
e Boeing, além da parceria com a Agência 
Espacial dos Estados Unidos, a Nasa. 

Os estudantes de Goiás são os únicos 
da Região Centro-Oeste na disputa, que 
também terá participantes de São Paulo, 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Com 
idade entre 12 e 18 anos, eles competem 

com outras 127 equipes na categoria First 
Tech Challenge (FTC) World Championship. 
A temporada tem como tema as viagens 
espaciais, no ano em que agência espacial 
americana celebra os 50 anos da missão 
Apollo 11, que levou o homem pela primeira 
vez à lua. No Texas, funciona um dos princi-
pais centros espaciais da Nasa, responsável 
pela preparação dos astronautas.

Os alunos garantiram vaga para a dis-
puta após vencer o Festival Nacional de 
Robótica, realizado em março, no Rio de 
Janeiro. Eles construíram um robô capaz 
de executar tarefas, guiado por controle 
remoto e também de forma autônoma, com 
ajuda de sensores e movimentos pré-pro-

gramados. A prova é baseada nos principais 
desafios de astronautas durante a fase de 
reconhecimento de terreno. 

O robô criado pelos alunos executa 
atividades como movimentar-se, transpor 
obstáculos na arena, identificar e recolher 
minerais na superfície do planeta. A com-
petição desenvolve habilidades como co-
municação, resolução de conflitos, tomada 
de decisões e raciocínio lógico, inspirando 
jovens a seguir carreira no ramo da ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática.

LEIA MAIS no site www.sesigo.org.br

��Alunos do Sesi 
Goiás comemoram 
vitória no First 
Tech Challenge 
(FTC), no Rio de 
Janeiro: passaporte 
para o Campeonato 
Mundial de Robótica, 
em Houston

https://www.sesigo.org.br/sesi/site/NoticiaVisualizar.do?vo.codigo=340&v=2#scrollto
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CONTAS EM DIA
Cadastro Positivo vai reduzir o 
custo do crédito no País

Sancionado nesta segunda-feira (8) pelo Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, o Cadastro Positivo deve beneficiar 
os pequenos negócios e reduzir o custo do crédito no País. 
A lei torna automática a adesão dos brasileiros ao banco de 
dados que já existe desde 2011, reunindo informações sobre 
o histórico de crédito dos consumidores (pessoas físicas e 
jurídicas). A proposta, que estabelece pontuações para quem 
mantém as contas em dia, deve facilitar a concessão de finan-
ciamentos e, consequentemente, diminuir juros. Atualmente, 
o sistema contém dados de aproximadamente 6 milhões de 
clientes e deve receber o cadastro de 110 milhões de pessoas.

Na cerimônia de sanção, no Palácio do Planalto, o secre-
tário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 
do Ministério da Economia, Carlos da Costa, afirmou que 
o novo cadastro pode beneficiar “130 milhões de pessoas, 
inclusive 22 milhões de brasileiros que estão hoje fora do 
mercado de crédito, embora já apresentem bons históricos 
de adimplência”. Carlos da Costa disse ainda que o estimulo 
à economia, com o cadastro, tem condições de gerar R$ 450 
bilhões em arrecadação de impostos e contribuições federais, 
além de reduzir em 45% a inadimplência no Brasil. “O Cadas-
tro Positivo vai melhorar a vida dos brasileiros que querem 
investir e empreender”, destacou citando que milhões de 
micro e pequenas empresas devem ser beneficiadas pela lei. 

À s vésperas da Semana 
Santa, o Senai Goiás 
engajou-se na Páscoa 

Solidária, iniciativa do Projeto 
Cadu, organização não go-
vernamental com atuação na 
capital. A parceria envolveu o 
Instituto Senai de Tecnologia 
em Alimentos e Bebidas, em 
Goiânia, que cedeu sua planta 
de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) e prestou suporte técnico 
para que 30 voluntários da ONG 
produzissem mais de 1.500 
ovos de páscoa destinados à 
doação a crianças assistidas 
por instituições filantrópicas.

A produção será entregue 
neste domingo (14), das 8h30 
até às 11 horas, no Instituto Edu-
cacional Boa Nova, no Jardim 

Vista Bela, em Goiânia. A ação 
foi idealizada pela empresária 
Alessandra Pimental, proprie-
tária da Friocenter e fundadora 
do Projeto Cadu, que tem por 
objetivo levar alegria para 
crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade so-
cial, em abrigos, creches e casas 
de recuperação para menores. 
Também visa ajudar pessoas 
carentes que se encontram em 
situações de risco e usuários 
de drogas.

LEIA MAIS no site  
www.senaigo.com.br

PÁSCOA SOLIDÁRIA

Senai ajuda ONG a produzir 
ovos de chocolate

��Voluntárias do Projeto Cadu durante produção 
de ovos de chocolate no Instituto Senai de 
Alimentos e Bebidas: solidariedade

https://www.senaigo.com.br/noticia-senai-ajuda-projeto-pascoa-solidaria-a-produzir-ovos-de-chocolate
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BALANÇO

100 DIAS A 100 KM/H

O presidente da Fieg, Sandro Mabel, 
completa cem dias à frente do Sistema 
Indústria em Goiás, com agenda intensa 

de trabalho e comemora resultados expressivos 
obtidos, em meio a ampla mobilização do 
setor produtivo. Mudanças significativas foram 
implantadas na Fieg, no Sesi, Senai, IEL e ICQ 
Brasil, com reflexo na melhoria do atendimento 
aos acionistas (os industriais).

��Sandro Mabel: 
agenda intensa de 
trabalho e mobilização 
do setor produtivo

DEU NO CORREIO BRAZILIENSE

Alta empregabilidade e bons 
rendimentos de profissionais 
formados pelo Senai

Em artigo publicado no jornal Correio 
Braziliense, José Pastore, especialista em mercado 
de trabalho, afirma que um em cada dois alunos 
egressos do Senai e outras entidades do Sistema 
S encontram trabalho rapidamente e têm 
rendimentos 37% mais altos do que aqueles que 
fizeram cursos promovidos pelo Ministério do 
Trabalho

LEIA NO site www.senaigo.com.br

LEIA MAIS no portal 
www.sistemafieg.org.br 

CONFIRA ARTIGO 
especial publicado pelo 
presidente da Fieg no 
jornal Diário da Manhã
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https://www.senaigo.com.br/noticia-especialista-em-mercado-de-trabalho-destaca-alta-empregabilidade-e-bons-rendimentos-de-profissionais-formados-pelo-senai
https://www.sistemafieg.org.br/noticia-sandro-mabel-na-fieg-cem-dias-a-100km-h
http://impresso.dm.com.br/edicao/20190410/pagina/1
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PLANO EMERGENCIAL

Sistema Fieg integra 
força‑tarefa para recuperar 
economia de Abadiânia

Instituições da indústria, Sesi, Senai e IEL 
vão participar do plano emergencial elaborado 
pelo Sistema S em Goiás destinado a auxiliar 
na reestruturação da economia de Abadiânia, a 
90 quilômetros de Goiânia, abalada desde que 
as atividades da Casa Dom Inácio de Loyola e o 
turismo religioso local foram afetados pela prisão 
do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, 
protagonista de um escândalo por denúncias 
de crimes sexuais. A primeira etapa do trabalho 
compreende a realização de pesquisa junto a 
empresários para definição e proposta de um 
plano de ação, que envolve também Senac, Sesc, 
Senar e Sebrae, segundo Euler Loyola da Silva, 
analista da Gerência de Planejamento e Controle 
do Sesi e Senai.

DOCES E TEMPEROS

Com apoio do Sistema Fieg, ExpoNerópolis 
mostra suas potencialidades

Conhecida pela grande produção de doces e de temperos, 
Nerópolis, a 35 quilômetros de Goiânia, sediará entre 16 e 19 de 
maio, na Praça São Benedito, a 1ª ExpoNerópolis, Feira da Indústria, 
Comércio, Agropecuária e Serviços.  Com apoio do Sesi e Senai e 
outros parceiros, o evento é uma realização da Associação Comercial, 
Industrial, Agropecuária e Serviços de Nerópolis (Acianer) e contará 
com 56 estandes de empresas da cidade e região. O objetivo é fomentar 
os negócios, atrair investidores, promover as empresas, lançar novos 
produtos e divulgar as potencialidades do município, criando um 
cenário para os negócios.

A ExpoNerópolis contempla setores dos negócios, como a da 
Economia Criativa, com cultura e música como entretenimento 
e gastronomia.  Os doces e os temperos, marcas da cidade serão 
destaques na praça de alimentação, com ampla e confortável estrutura 
para receber os visitantes.  Na programação da ExpoNerópolis, estão 
previstas palestras com temas de interesse da classe empresarial. O 
evento conta com apoio também do Sebrae-GO, Facieg, Fieg, Agos, 
Prefeitura de Nerópolis e Câmara Municipal. 

Educação inclusiva – Concluintes do curso de assistente administrativo para pessoas com deficiência cantam Hino Nacional em 
Libras durante formatura da turma, desenvolvida pela Gerência de Recursos Humanos e Conhecimento do Sistema Fieg, em parceria 
com a Faculdade Senai Fatesg, em Goiânia. Na segunda-feira (15), a unidade realiza aula inaugural da 4ª turma do curso de operador 
de computador para PCDs. A iniciativa faz parte do projeto Aprender para Superar, idealizado pela Associação de Pais, Amigos e 
Pessoas com Deficiência do Funcionalismo do Banco do Brasil (APABB), e envolve ainda parceria do Instituto Viva Cidadania. 
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Expediente

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

TECNOSHOW COMIGO – Em estande montado 
na principal feira do agronegócio do Centro-Oeste, 
que será realizada até sexta-feira (12/04), a 
Unidade Integrada Sesi Senai Rio Verde apresenta 
os serviços e produtos oferecidos para atender 
a demandas do setor do agronegócio.

MANUTENÇÃO – Nesta quinta-feira (11/04), 
às 19 horas, na Escola Senai Itumbiara, haverá 
palestra sobre gestão estratégica para maximizar 
resultados da parada anual de manutenção, com o 
engenheiro mecânico Hélio Danesi, em promoção 
da Faculdade Senai Ítalo Bologna, de Goiânia.

CONSTRUÇÃO CIVIL – Em parceria com o 
Sinduscon Anápolis, a Faculdade Senai Roberto 
Mange realiza curso de mestre de obras para 22 
alunos. Em Jataí, 67 alunos participam dos cursos de 
encanador e de pedreiro de alvenaria, desenvolvidos 
em parceria com a empresa BRK Ambiental.

TENDÊNCIAS EM TI – A Faculdade Senai Fatesg, 
em Goiânia, está com inscrições abertas para o 1º 
Encontro de  Tendências em Machine Learning e Big 
Data, que será realizado neste sábado (13/04), com 
palestras e minicursos. As vagas são limitadas e as 
inscrições podem ser feitas no site www.senaigo.com.br.

NOVA PÓS-GRADUAÇÃO – Em parceria com a 
Saneago, a Faculdade Senai Ítalo Bologna, em Goiânia, 
realiza hoje (11/04) o seminário Manutenção Industrial 
e Gestão de Ativos. O evento marca o lançamento 
da pós-graduação em manutenção industrial. 

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – O Instituto Senai 
de Tecnologia em Alimentos, na capital, está com 
inscrições abertas para workshop Higienização na 
Indústria de Alimentos e Bebidas, que será realizado 
no dia 24 de abril, das 13h30 às 18 horas. Inscrições e 
informações pelos telefones (62) 3227-6550/6551.

ENGENHARIAS – Alunos do Sesi Campinas assistiram 
à palestra do engenheiro da escola de tecnologia 4.0 
HappyCode Felipe Fernandes, com o tema: O Papel 
das Engenharias no Século 21. A ação visa despertar o 
interesse dos estudantes para a profissão. Enquanto a 
Coreia do Sul forma em média 29,1 engenheiros para 
cada 10 mil habitantes, o Brasil forma apenas 4,8.

ESTÁGIO – O IEL Goiás realizou processo seletivo 
para estágio na prefeitura de Cidade Ocidental, 
no Entorno do Distrito Federal. Mais de 700 
estudantes inscreveram-se para concorrer a 461 
vagas em 22 áreas profissionais e Ensino Médio. O 
resultado será divulgado no dia 17 de abril. 

VESTUÁRIO – Turma de aprendizes 
recém-contratada pela empresa Sallo 
Confecções participa de aula prática na 
oficina de vestuário da Escola Senai Dr.Celso 
Charuri, em Aparecida de Goiânia. Os 15 
jovens são alunos do curso de costureiro 
industrial na unidade e vão atuar na área 
de controle de qualidade da indústria.


