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Boletim Informativo da Associação Comercial e Industrial de Anápolis
LIVE ACIA

ANÁPOLIS
CENTRO ESTRATÉGICO

A última Live da Associação Comercial e
Industrial de Anápolis realizada na quarta-feira, dia 12
de agosto, esclareceu sobre a importância do Centro de
Empreendedorismo e Inovação de Anápolis – CEITec
inaugurado neste mês no bairro Jundiaí.
A implementação do CEITec está diretamente
ligada à capacidade de sinergia de três esferas: empresas, poder público e universidades. Por isso, o presidente da ACIA, Álvaro Otávio Dantas Maia, que falou por
parte das empresas, recebeu o secretário municipal de
desenvolvimento econômico, empresário Anastacios
Apostolos Dagios, representante do poder público e
Profº. Drº. Cláudio Stacheira, professor do quadro
permanente da Universidade Estadual de Goiás, que
atualmente atua na universidade como Coordenadorgeral do Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento e
Tecnologias Aplicadas - GEDETEC e do Laboratório
de Tecnologia em Sistemas, Produção e Logística; que
pontuou a importância da Academia no processo.
O CEITec representa um importante passo para
consolidação do Parque Tecnológico de Anápolis, um
projeto para os próximos 20 anos e que nasceu na ACIA.
É decisivo para fazer germinar em Anápolis um ecossistema de inovação e agregar valor tecnológico à matriz
produtiva, promovendo um novo e vibrante ciclo de
desenvolvimento.
O presidente Álvaro enfatizou o extraordinário
esforço empreendido pela ACIA para impulsionar a
inovação e favorecer o desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico, tanto pela atual diretoria, quanto pelas
diretorias anteriores, como as dezenas de reuniões
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ordinárias realizadas, as várias visitas técnicas inclusive
em Brasília e São Paulo, e as parcerias estratégicas
estabelecidas, pôr ﬁm a consulta ao Conselho
Consultivo da ACIA de autorização à criação do
ACIATec, que por maioria absoluta aprovou a propositura e realização de Assembleia Geral Extraordinária,
que também houve por bem autorizar com personalidade jurídica própria para gerir o CEITec.
Pontuou ainda que o papel da presidência da ACIA
é o de “facilitador” dos trabalhos e que isso só é possível
graças à generosa colaboração de toda a Diretoria da
ACIA resultando na celebração com a Prefeitura
Municipal de Anápolis de um Protocolo de Intenções
que proporcionará ao ACIATec as condições necessárias para impulsionar a inovação e favorecer o desenvolvimento cientíﬁco, tecnológico e o empreendedorismo,
agregando valor tecnológico à matriz produtiva da
cidade de Anápolis.

O Profº. Drº. Cláudio Stacheira, que desde o início
contribuiu signiﬁcadamente com o Projeto e é um dos
membros executivos do COMDEFESA-GO explicou
que para se chegar aos objetivos pretendidos de desenvolvimento de um Parque Tecnológico são necessários
quatro fatores essenciais: pessoas e organizações;
contexto (lugar); processo e tempo. Explicou que em
Anápolis há pessoas capacitadas devido ao grande
número de estudantes e empresários, e a presença de
organizações como ALA 2 favorecem o processo que
pode ser desenvolvido de maneira única na cidade que é
um local de referência. O professor doutor alertou que
para isso é preciso ter um intenso senso de urgência para
fomentar as ações necessárias, respeitando-se o tempo
que o processo de construção exige, mas sem deixar
essa importante janela de oportunidade passar.
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INAUGURAÇÃO CEITec

ACIA PARTICIPA DA INAUGURAÇÃO
DO CEITec – ESPAÇO DA INOVAÇÃO

O empresário e secretário Anastacios explicou que
mesmo a visão do projeto sendo para os próximos 20
anos, importantes ações de curto prazo já começam a ser
executadas. Adiantou que haverá mudança de local da
“Fábrica do Empreendedor” do Feirão Coberto do
Bairro Jundiaí para o CEITec e previsão de instalação
no centro de empresas que compõe o cluster aeroespacial de defesa ainda em 2020, ações que devem estruturar
o CEITec para a administração da ACIA, por meio da
ACIATec em 2021. Relembrou ainda que a cidade
precisa aproveitar a janela de oportunidade possibilitada pela vinda dos caças Gripen para a ALA 2, o que
torna a Base Aérea de Anápolis a mais importante, não
só do Brasil, mas como te toda América Latina.
O encontro virtual também teve inúmeras participações dos internautas, a diretora do Instituto Federal de
Goiás (IFG), Elza Gabriela Godinho Miranda, aﬁrmou
que o IFG apoia e deseja também estar presente no
CEITEC e a grande maioria das perguntas foi sobre
como os pequenos e médios empreendimentos poderão
ser beneﬁciados.
Além da proximidade dos empresários, devido a
instalação da “Fábrica do Empreendedor” no local, os
convidados explicaram que o primeiro passo é o diálogo
com o levantamento de questões, pois a busca de
soluções, muitas vezes para questões simples, é o que
leva à inovação. Daí a importância de um local onde
estes empresários, pequenos médios e grandes; estudantes e pesquisadores possam se encontrar e é esse
ambiente que o CEITec irá proporcionar.

O presidente da ACIA, Álvaro Otávio Dantas
Maia, e inúmeros diretores participaram da inauguração
do Centro de Empreendedorismo e Inovação de
Anápolis – CEITec, realizada no sábado do dia 08 de
agosto. Durante a solenidade também foi assinado
Protocolo de Intenções celebrado entre a Associação
Comercial e Industrial de Anápolis e o Município de
Anápolis a ﬁm de propiciar condições para eventual
permissão do imóvel onde era o antigo Clube Ipiranga
em favor da ACIATec, com o ﬁm especíﬁco de
instalação do CEITec.
O CEITec vai unir poder público, setor produtivo e
comunidade acadêmica na busca por soluções inovadoras para os problemas da sociedade. O Centro foi
idealizado dentro da Associação Comercial e Industrial
de Anápolis (ACIA), que juntamente com a Federação
das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), foi responsável pela criação do Comitê da Indústria de Defesa e
Segurança de Goiás (COMDEFESA), que movimentou
grande parte das ações encontrando apoio na prefeitura
de Anápolis por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Inovação.

O CEITec deve abrigar a maioria dos serviços da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
– como a “Fábrica do Empreendedor” e deve atrair
pesquisadores e empresas de base tecnológica e de
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defesa. Segundo o secretário municipal de desenvolvimento econômico, empresário Anastacios Apostolos
Dagios, isso servirá para posicionar Anápolis como um
município estratégico para atração de novos investimentos e inovação, e principalmente fomentar na
cidade a “economia do conhecimento”, pois embora
todos os elementos da tríplice estejam presentes na
cidade: academia, empresas e universidades, eles não se
comunicam e sem essa junção ﬁca muito difícil a
produção de resultados práticos, que geram desenvolvimento econômico, explicou.

O reitor do Centro Universitário Uni-Evangélica,
Carlos Hassel, que também é diretor da ACIA, aﬁrmou
que o CEITec representa um marco para a história de
Anápolis e que a Uni-Evangélica irá fazer parte da
construção dessa história. Também, esteve presente o
Pe. Fábio Aparecido Barbosa, Diretor Geral da
Faculdade Católica de Anápolis, que, a convite do
prefeito Roberto Naves, conduziu uma oração universal
em face à celebração de inauguração.
O prefeito Roberto destacou a característica
visionária do projeto que nasceu na ACIA, relembrou
que em reunião ordinária na Associação foi provocado
pelo então presidente da Entidade, hoje secretário
Anastacios, sobre a série de reivindicações em benefício de Anápolis e o desabafo de que “ao contrário do que
muitos pensam, os empresários não são inimigos da
cidade”, explicando a importância de trazê-los para
perto da administração pública e que o CEITec é fruto
dessa aproximação.
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O presidente Álvaro destacou o histórico de
trabalho desenvolvido pela ACIA em prol das ações que
culminaram na inauguração do CEITec, que representa
mais um passo dessas ações. Ele relembrou que a ACIA
ﬁrmou parcerias e acordos de cooperação com parceiros
igualmente comprometidos com os interesses estratégicos de Anápolis e os resultados foram signiﬁcativos.
Citou como exemplo o trabalho de cooperação realizado pela ACIA e pelo COMDEFESA-GO, com o apoio
do Ministério da Defesa, um dos frutos desse trabalho
levou o Estado de Goiás a convalidar os convênios do
CONFAZ que reduziram o ICMS no estado para 4%
para a venda de veículos terrestres e aeronaves para as
forças armadas, vantagem competitiva que pode
promover a atração de empresas de base tecnológica
para Anápolis.
Resultados semelhantes espera da cooperação
entre ACIA, COMDEFESA-GO e Prefeitura de
Anápolis, uma vez que é o primeiro e mais decisivo
passo para fazer germinar em Anápolis um ecossistema
de inovação e agregar valor tecnológico à matriz
produtiva do município, promovendo um novo ciclo de
desenvolvimento para Anápolis.
Também participaram da solenidade o deputado
federal, major Victor Hugo, membro honorário do
COMDEFESA-GO, os deputados estaduais Cel.
Adailton e Amilton Filho. O presidente da FIEG,
Sandro Mabel e o vice-presidente da República,
Hamilton Mourão, não puderam estar presentes, mas
enviaram vídeos. Todos estes se comprometeram a
fazer os esforços necessários para a implementação do
Parque Tecnológico de Anápolis.
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REFORMA TRIBUTÁRIA

DIRETORA DA ACIA, ANGELITA MOREIRA,
IRÁ COMPOR GRUPO DE ESTUDO GOIANO
SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA

A Reforma Tributária está em análise no
Congresso Nacional e tem propostas oriundas do
Senado, da Câmara dos Deputados e do próprio
Ministério da Economia, entretanto ainda falta clareza
sobre mudanças e do que de fato irá ocorrer.
A ACIA foi convidada pelo senador Luiz do
Carmo a participar da discussão. O senador criou um
grupo de estudos composto por 25 especialistas de
diversas áreas, a ﬁm de darem suas contribuições e a
tesoureira Angelita Mendes Moreira, foi o nome
indicado pela diretoria administrativa, por conhecer
intimamente o assunto.
E a ﬁm de ser a porta voz da Associação no debate,
a diretora se reuniu na tarde desta quinta-feira, dia 13,
com o presidente da ACIA, Álvaro Otávio Dantas Maia
e equipe, para falar do andamento das ações e buscar a
melhor maneira de incluir as considerações dos diretores e associados da ACIA no projeto.
Ela explicou que foi elaborado um calendário de
encontros virtuais que começará na próxima quartafeira, dia 19, e terminará no dia 14 de outubro deste ano.
E que nesta reunião será detalhado a contribuição de
cada membro que compõe o grupo e espera levar as
principais demandas dos associados da ACIA.
Respeitando esse calendário ﬁcou acordado que na
quinta-feira, dia 14, o presidente Álvaro se reunirá
novamente com a diretora Angelita para a partir do que
for direcionado no primeiro encontro do grupo orientar
a melhor dinâmica para participação e envolvimento da
diretoria da ACIA.
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