Festa com pompa, circunstância e muito prestigiada
AGE comemora 40 anos de fundação em noite festiva e de
solenidade de outorga de medalha por mérito de engrandecimento
da engenharia
Existem momentos apoteóticos na existência da Associação Goiana
das Empresas de Engenharia (AGE). Certamente que a festa de celebração
e comemoração dos seus 40 anos de fundação, realizada dia 8 de maio de
2014, na Maison Florency, entra para a história da Entidade como um dos
fatos mais marcantes. O evento comemorativo se destacou pela pompa,
circunstância e enorme prestigio a ele dado pelo seleto grupo de
personalidades presentes, mostrando a força que a AGE detém no setor e a
importância que desfruta na sociedade goiana.
Foi exatamente isso que se viu naquele ambiente repleto de gente
bonita, feliz, fazendo história em meio a uma solenidade festiva, onde se
misturava reconhecidas homenagens, acalorados discursos e relatos de
fatos marcantes da vida da AGE. Agremiação que nasceu da luta de seus
baluartes dirigentes e que cresceu no cenário goiano de tal sorte a ponto de
ombrear, par e passo, com as grandes entidades de classe brasileiras.
O acontecimento foi diferente de tantos já vivenciados pela Entidade,
porém rigorosamente igual na magnitude com que se afigura aos olhos de
quem o presenciou. Por exemplo, tanto Paulo Afonso Ferreira, que deu
nome a medalha outorgada pelo transcurso dos 40 anos da AGE, quanto a
maior autoridade presente, o governador do Estado Marconi Perillo, que,
também homenageado com a comenda, discursou agradecendo em nome
dos homenageados, poderão contar a seus netos e bisnetos que
prestigiaram com suas presenças acontecimento comemorativo e de
homenagem de grandeza imensurável.
Os pronunciamentos da solenidade
O engenheiro Oswaldo Ferreira Júnior, presidente da AGE, ao
discursar na abertura da solenidade relembrou os primeiros passos da
Entidade, em 1974, dados por seus abnegados dirigentes que reuniam
muitas vezes em seus escritórios para tratar de diversos assuntos, sempre
em defesa das empresas de engenharia e também por várias outras
incumbências.
“Estas ações continuam até hoje em nossa sede própria, já um
pouco acanhada, necessitando de instalações maiores”, ressaltou. Segundo
ele as ações vêm sendo realizadas por meio de reuniões freqüentes dos
setoriais, de seminários e cursos dos mais diversos, demonstrações de
máquinas e equipamentos usados na construção, prestações de
assessorias com técnicos em legislação, modalidades de contratação de

obras e em editais e um constante monitoramento nas planilhas
orçamentárias/tabelas de custos dos órgãos. E afirmou que esse trabalho é
feito sempre com colaboradores e parceiros das entidades públicas, no
sentido de tentar equilibrar a relação empresas/órgãos públicos.
No seu discurso, Oswaldo aproveitou para agradecer as diretorias de
obras dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais que recebem as
empresas de engenharia sempre com muita presteza e atenção e, em
especial, o governador Marconi Perillo que, segundo ele, é sempre muito
solícito. O presidente contou durante sua fala que, depois de mais de 30
anos fazendo parte da AGE, algumas vezes como diretor setorial, desde o
início da sua gestão sentia a necessidade de promover um evento
comemorativo desses 40 anos e por meio dele perpetuar no calendário da
Associação uma data para homenagear pessoas de todos os segmentos,
que direta ou indiretamente, contribuíram e contribuem para o
engrandecimento da Agremiação e da Engenharia goiana.
E, por isso, ele resolveu instituir a outorga da Medalha Engenheiro
Paulo Afonso Ferreira, cujo nome sintetiza tudo que foi assinalado
anteriormente.
“Paulo Afonso é nosso eterno ex-presidente, nosso conselheiro e nosso
ícone maior”, assegurou. Ao final, o presidente enfatizou a união, parceria,
integração e a boa convivência entre as entidades do setor, vivenciadas nas
pessoas dos seus presidentes e fez agradecimentos aos funcionários da
Associação, ao vice-presidente da AGE Sérgio Murilo pela parceria na
realização do evento e em especial aos seus familiares na pessoa da sua
esposa Rhonda Melo Ferreira.
Ao discursar na solenidade Paulo Afonso Ferreira, que deu nome à
medalha outorgada, considerou justo homenagear personalidades que
fizeram e fazem parte da história da Entidade. Segundo ele foram pessoas
abnegadas que se uniram em prol das empresas de engenharia de Goiás.
Ele relatou que, imaginada por sonhadores, criada por pioneiros e
consolidada por empreendedores, a existência da AGE nesses 40 anos foi
marcada por lutas, conquistas, crises, realizações sob a gestão de 15
baluartes presidentes.
“Cada qual, com o seu estilo de liderança e enfrentando as
necessidades da época, se esforçou para deixar a sua marca no
cumprimento da missão e dos propósitos da AGE, contribuindo para que a
Entidade chegasse aos dias de hoje forte, consolidada, respeitada e
reconhecida pela sociedade”, esclareceu. E acrescentou que se sentia
muito à vontade e feliz nesta ocasião, pelo carinho que tem pela AGE, por
estar no meio de amigos, por fazer parte do segmento e por ter presidido
esta instituição. E, em nome do saudoso José Alves Fernandes Filho,
enalteceu o trabalho de todos os ex-presidentes em prol das lutas pelo
reconhecimento às empresas goianas e aos seus direitos.
O ex-dirigente da Agremiação também parabenizou o “companheiro”
Oswaldo e sua diretoria pela bela festa e pela justa iniciativa de
homenagear 25 personalidades de diversos segmentos, que deram sua
contribuição a AGE e à engenharia goiana. Ele contou que, ao ser
anunciado por Oswaldo que seria atribuído o nome dele à medalha
entregue, que ficou muito surpreso e a ele manifestou sua preocupação
com esse ato, pois, no seu entendimento, aumentaria ainda mais a sua
responsabilidade a partir daquele momento.

Ao encerrar o discurso, Paulo agradeceu pela honraria e disse que
para ele e sua família é motivo de grande emoção, pois “sentimos
gratificados com um ato de tamanha grandeza e consideração, o qual
partilho com todos os meus companheiros da Engenharia de Goiás. Essa
gentileza me estimula e me move a uma dedicação, cada vez maior, em
favor do segmento da Construção Civil e do País”.
O governador do Estado, Marconi Perillo, um dos homenageados
com a outorga da medalha, ao discursar parabenizou as empresas
integrantes da AGE que “com galhardia e muita disposição construíram a
história desta importante entidade, que hoje completa 40 anos trilhando um
caminho de luta em defesa do progresso e da prosperidade em nosso
Estado”. Ele disse ser testemunha, nestes quase 30 anos de sua vida
pública, do “digno e relevante trabalho que a Entidade tem realizado em
Goiás, representando uma categoria profissional prestimosa, competente e
destemida na realização de um eficiente trabalho para construir a
infraestrutura que alicerça com maestria o desenvolvimento do nosso
Estado”.
Marconi também disse que sob os préstimos do “destacado” trabalho
dos engenheiros goianos, Goiás tem conseguido suplantar obstáculos,
alcançando um estágio de desenvolvimento invejável no País. E pontuou
alguns aspectos que corroboram com o que disse. “Nos últimos 15 anos, o
Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás saltou de 17,4 bilhões de reais para
133 bilhões de reais e tem crescido constantemente bem acima da média
nacional”. E ainda destacou que as exportações goianas, nesse mesmo
período, saltaram de 381 milhões de dólares para 7,5 bilhões de dólares,
um acréscimo de quase 2000%, além de termos aumentado de 70 para
quase 150 o número de países para onde exportamos nossos produtos.
Para ele, outro dado também importante é que a população goiana,
também nesse espaço de tempo, acresceu-se em mais de 2 milhões de
pessoas, segundo dados do IBGE, saltando de 4,5 milhões para mais de
6,5 milhões de habitantes. “É importante ressaltar: ninguém migra para
onde não há prosperidade, oportunidade de emprego e perspectivas de
uma vida melhor”, afirmou. De acordo com o governador, esses são dados
e fatos derrubam quaisquer argumentos que busquem desmerecer o
trabalho dos que profissionais do setor e que compõem a AGE e também as
demais entidades afiliadas ao Fórum Empresarial de Goiás e também dos
políticos, empreendedores e trabalhadores que ajudam a alavancar nossa
estrutura econômica e social.
Para Perillo nunca é demais agradecer e disse que faz isso em nome
dele e das outras personalidades homenageadas que na solenidade ele
representou ao fazer os agradecimentos. Ao terminar a sua fala no evento,
Perillo agradeceu a AGE e a toda sua Diretoria, nas pessoas do presidente,
Oswaldo Ferreira Júnior, e do vice-presidente,Sergio Murilo Leandro Costa,
pela outorga da honrosa comenda, a maior da entidade e que presta
homenagem a um querido amigo e respeitado profissional, pessoa que
muito contribui com sua competência e disposição para o engrandecimento
da engenharia que se produz em Goiás”.
O evento e os homenageados
Neste ano de 2014, a AGE está completando 40 anos de fundação.

São quatro décadas de muito trabalho desenvolvido na busca constante
pela melhor prestação de serviços em favor da sociedade goiana. Ao longo
desses anos, a Entidade se fortaleceu e ajudou a consolidar a engenharia
no Estado entre os poderes constituídos e a sociedade.
Na celebração e comemoração realizada, a AGE homenageou
profissionais que prestam relevantes serviços à sociedade e que também
contribuem para alavancar o desenvolvimento e o engrandecimento da
Engenharia. Tratou a homenagem da outorga da maior comenda da
entidade, denominada Medalha Engenheiro Paulo Afonso Ferreira, assim
cunhada por ele ser considerado um ícone da engenharia, empresário
empreendedor e um precursor e estimulador do segmento classista.
Foram homenageados com a medalha os engenheiros André Eugene
Laperche, André Luiz Baptista Lins Rocha, Carlos Alberto de Paula Moura
Júnior, Célio de Oliveira, Francisco Antônio Almeida, Gerson de Almeida
Taguatinga, Ilézio Inácio Ferreira, José Elias Attux, José Marcos de Freitas
Musse, Juarez José Lopes de Macedo, Luis Alberto Pereira, Sérgio Murilo
Leandro Costa, Valdivino Dias de Oliveira, Wilton José Machado e o
geólogo Carlos Campos.
Também o vereador Clécio Antônio Alves, deputados Helder Valin e
Wolney Wagner de Siqueira Júnior, presidente da Agetop Jayme Eduardo
Rincon, presidente da Saneago Júlio César Vaz de Melo, presidente da Fieg
Pedro Alves de Oliveira, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de
Goiás Kennedy de Souza Trindade, jornalista Reynaldo Rocha, prefeito de
Goiânia Paulo Garcia e o governador Marconi Ferreira Perillo Júnior.
____________________________________________________________
ÍNTEGRA DO DISCURSO DE OSWALDO FERREIRA JÚNIOR
Boa noite a todos e a todas,
Quero inicialmente agradecer aos membros da Diretoria e associados
da AGE, autoridades civis e políticas, dirigentes de classe, gestores
públicos, profissionais da imprensa, nossos patrocinadores e demais
convidados, pela presença honrosa nesta noite de comemoração e
homenagens pelos 40 anos de nossa entidade. Entidade que começou os
primeiros passos no ano de 1974, através de abnegados companheiros que
reuniam muitas vezes em seus escritórios, para tratarem de assuntos,
sempre em defesa de nossas empresas de engenharia e de várias outras
incumbências; estas ações continuam até os dias atuais, hoje em sede
própria, sede esta já um pouco acanhada, necessitando de instalações
maiores.
Estas ações vêm sendo feitas através de reuniões frequentes dos
setoriais, de seminários e cursos dos mais diversos, demonstrações de
máquinas e equipamentos usados na construção, prestando assessoria
com técnicos em legislação, modalidades de contratação de obras e em
editais e um constante monitoramento nas planilhas orçamentárias/tabelas
de custos dos órgãos, nos colocando sempre como colaboradores e
parceiros das entidades públicas, no sentido de tentar equilibrar a relação
empresa/órgãos públicos. Quero aproveitar o momento e registrar meus
agradecimentos as diretorias de obras dos órgãos públicos federais,
estaduais e municipais que nos recebem sempre com muita presteza e
atenção e em especial ao governador Marconi Perillo, que sempre nos foi
muito solícito.

Diante desta breve exposição, destes 40 anos de luta em prol de nossas
empresas, faço questão de nominar todos estes valorosos ex-presidentes
da AGE, até porque tenho muito orgulho de hoje estar à frente desta
entidade tão representativa. Em 1974, Fuad Rassi, da Irecil (Irmãos Rassi
Engenharia Comércio e Indústria.Ltda); Nestor do Vale, da Incorporadora
Irmãos Vale; Marcílio Yano, da Engil Engenharia e Indústria Ltda; José
Alves Fernandes Filho, da Construtora Pirâmide; Luiz Carlos Pires, da
Construtora Pires; Paulo Afonso Ferreira, da Sobrado Construções; Mário
Vasconcelos Valadares, da Engecol; José Elias Atrux, da Loctec; Valdivino
Dias de Oliveira, da Oliveira Melo Engenharia e Construções; Joaquim
Craveiro Curado, da Arqplan; André Luiz Baptista Lins Rocha, da AM
Engenharia; João Geraldo de Sousa Maia,da Construtora Ingá, Leonardo
Carlos da Silva Prudente, da Tradição Engenharia e Célio de Oliveira, da
Cel Engenharia.
Hoje, passados mais de 30 anos fazendo parte da AGE, algumas
vezes como diretor setorial, desde o inicio da minha gestão como
presidente, senti a necessidade de promover um evento, este comemorativo
aos 40 anos, e nele perpetuar no calendário da AGE uma data para
homenagear pessoas de todos os segmentos, que direta ou indiretamente,
contribuíram e contribuem para o engrandecimento da Associação Goiana
das Empresas de Engenharia e/ou Engenharia goiana, através da outorga
da Medalha Engenheiro Paulo Afonso Ferreira, cujo nome sintetiza tudo que
foi dito anteriormente, além de que o Paulo Afonso é nosso eterno expresidente, nosso conselheiro e nosso ícone maior.
Para terminar, quero registrar a união, a parceria, a integração e a
boa convivência, de nossas entidades afins, nas pessoas do Carlos Alberto
(Sinduscon); Ilézio Inácio (Ademi); Jorge Abrão (Seconci); Bruno Di Carlo
(Clube de Engenharia); Luiz Alberto (Engecred); Gerson Taguatinga (Crea);
e Pedro Alves de Oliveira (Fieg). Agradecer também aos funcionários da
AGE e especialmente ao vice-presidente Sérgio Murilo pela realização
deste evento e um agradecimento especial aos meus familiares na pessoa
de minha esposa Rhonda.
Muito obrigado!
__________________________
ÍNTEGRA DO DISCURSO DE PAULO AFONSO FERREIRA
Prezadas Senhoras e Senhores,
Hoje é uma noite muito especial para a Associação Goiana das
Empresas de Engenharia (AGE) pela comemoração de seus 40 anos, e,
particularmente para mim, por esta solenidade de outorga da medalha que
leva o meu nome a personalidades que fizeram e fazem parte da história da
entidade, ao longo dessas quatro décadas.
É justo enaltecer a importância dos visionários e dos pioneiros responsáveis
pela criação da AGE. Foram pessoas abnegadas que se uniram em prol das
empresas de engenharia de Goiás, e registraram seus feitos na história da
entidade.

Imaginada por sonhadores, criada por pioneiros e consolidada por
empreendedores, a diretoria fundadora foi constituída de Fuad Rassi, José
Ribamar Menezes, Júlio Alencastro Veiga Filho, Geraldo Fnseca, Walter
Bittar, Jaime Cohen, Dario Jardim Marcílio Osamu Yano e Paschoal
Navarrete Fernandez.Todos, igualmente determinados, valorosos e
inesquecíveis.
Esses 40 anos foram marcados por lutas, conquistas, crises,
realizações e a gestão de 15 presidentes: Fuad Rassi, Nestor Cordeiro
Vale, Marcilio Ossamu Yano, José Alves Fernandes Filho, Luiz Carlos Pires,
Paulo Afonso Ferreira, Mário Vasconcelos Valadares, José Elias Attux,
Valdivino Dias de Oliveira, Joaquim Craveiro Curado, André Luiz Baptista
Lins Rocha, João Geraldo Souza Maia, Leonardo Carlos da Silva Prudente,
Célio de Oliveira, Oswaldo Ferreira Júnior, atual presidente.
Cada qual, com o seu estilo de liderança e enfrentando as
necessidades da época, se esforçou para deixar a sua marca no
cumprimento da missão e dos propósitos da AGE, contribuindo para que a
entidade chegasse aos dias de hoje forte, consolidada, respeitada e
reconhecida pela sociedade. Vários desses companheiros se destacaram
na sociedade, pela competência, pela liderança, pela ética e pelas
qualidades que os credenciaram a ocupar cargos de grande importância na
gestão pública e em outras entidades classistas.
Quem acompanha a sua trajetória é testemunha da evolução e do
aprimoramento que a AGE alcançou, e que faz parte da história do
desenvolvimento de Goiânia e de Goiás. Nesse período, a capital cresceu e
Goiás deu um enorme salto de desenvolvimento socioeconômico, com a
atração de investimentos, a modernização da engenharia, a qualificação
das empresas e as parcerias entre os setores públicos e privado.
Hoje, o Estado de Goiás tem uma das maiores economias do país e é
um dos maiores da Federação na geração de emprego, obtendo resultados
acima da média nacional. Segundo a RAIS do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), em 2006, existiam em Goiás 3.312 estabelecimentos
atuando na construção civil, que geravam 36.655 empregos. Em 2012,
passaram para 7.336 estabelecimentos, que criaram 91.219 empregos. De
acordo com o CAGED, em 2013, o segmento alcançou 102.276
trabalhadores e, de 2010 a março de 2014, o Estado de Goiás se tornou o
3º maior gerador de empregos no país.
A Construção Civil, por meio das empresas de engenharia, tem sido a
grande responsável por esses respeitáveis resultados, sendo que, de 2000
a 2013, foi o segmento que teve o maior crescimento relativo no número de
ocupações (184,54%). Esta é uma atividade que constrói o desejo das
pessoas, contribui para o fornecimento de serviços básicos à sociedade e
se destina ao crescimento das cidades e à melhoria qualidade de vida da
população. É por meio dela que os governantes procuram atender as
grandes demandas da população. Nesse contexto, precisamos reconhecer
o grande volume de obras nessa gestão do governador Marconi Perillo,
contribuindo para o fortalecimento do setor produtivo e para o aumento da
produtividade e da competitividade das empresas goianas.
Essa é uma oportunidade para manifestarmos também o
reconhecimento e as congratulações ao governador Marconi Perillo e sua
equipe pela condução desse Programa de Obras. O Brasil tem um campo
monumental de oportunidades no setor. Temos a convicção de que

avançamos muito, mas ainda temos muito o que fazer. Sabemos que os
desafios, as necessidades e as demandas de hoje são diferentes de 40
anos atrás, mas é notória a evolução e o aprimoramento das empresas
goianas, com forte atuação e reconhecimento em Goiás e em outros
Estados do Brasil.
Esses resultados são frutos da união do segmento; das inovações na
produção; dos esforços na qualificação da gestão, dos operários e dos
fornecedores; bem com na implantação de padrões de qualidade nas obras
e no desenvolvimento tecnológico e nas práticas socialmente responsáveis.
O papel da AGE também teve importância fundamental no desenvolvimento
de ações de incentivo à união do setor, ao associativismo, ao diálogo
permanente com o poder público e na criação do Fórum da Engenharia
Goiana.
Sinto-me muito à vontade e feliz nesta ocasião, pelo carinho que
tenho pela AGE, por estar no meio de amigos, por fazer parte do segmento
e por ter presidido esta instituição. Viver a AGE, foi para mim uma
experiência muito rica, foi um grande aprendizado e, principalmente, um
ganho incalculável com a conquista de amizades que tanto prezo. A
gratidão é um ato que enobrece o ser humano e, sendo assim, quero
manifestar o meu reconhecimento às pessoas que estimularam o meu
ingresso nas entidades de classes, iniciando pela AGE, e nas entidades
coirmãs, que somaram conosco nas ações em prol de Goiás.
Em nome do saudoso companheiro José Alves Fernandes Filho,
enalteço o trabalho de todos os ex-presidentes, em prol das lutas pelo
reconhecimento às empresas goianas e aos seus direitos.José Alves deixou
a sua marca com uma gestão coesa e participativa, atuando sempre com
ética, de forma determinada, firme, persistente e preocupado com a
manutenção da imagem da AGE. Quero, também, parabenizar o
companheiro Oswaldo, e a sua diretoria, por essa bela festa e pela justa
iniciativa de homenagear essas 25 personalidades de diversos segmentos,
que deram sua contribuição à AGE e à engenharia goiana.
Senhoras e Senhores: ao ser anunciado, pelo presidente Oswaldo,
que seria atribuído o meu nome à medalha que será entregue neste dia,
fiquei, sinceramente, muito surpreso e a ele manifestei a minha
preocupação com esse ato, que aumentaria, ainda mais, a minha
responsabilidade, a partir daquele momento. Tenho em mim uma mistura de
sentimentos, que passa pela alegria, pela honra, pela gratidão e pelo
estímulo de que, mesmo lidando com desafios e adversidades, vale à pena
doarmos parte da nossa vida para contribuir com o coletivo.
Quero então agradecer por essa homenagem e dizer que para mim e
para a minha família é motivo de grande emoção, pois nos sentimos
gratificados com um ato de tamanha grandeza e consideração, o qual
partilho com todos os meus companheiros da Engenharia de Goiás. Essa
gentileza me estimula e me move a uma dedicação, cada vez maior, em
favor do segmento da Construção Civil e do País. Parabenizo todos os
homenageados e permitam-me pedir que Deus continue nos dando força e
discernimento, para conduzirmos nossas ações e nossas contribuições em
prol de um país melhor para viver, em particular, que eu possa dignificar
tamanha honraria que leva o meu nome.Vamos adiante, pois temos muito
trabalho. Como os meus pais costumam dizer: “Trabalhar é uma benção”.

Com dedicação, persistência, fé em Deus e união podemos avançar
ainda mais. Acredito que as transformações e mudanças que tantos
almejamos só virão por meio da sociedade organizada. Temos evoluído,
mas ainda temos muitos desafios e oportunidades para explorar, como a
eliminação de gargalos e da burocracia em prol da produtividade, o
aumento da competitividade das empresas e a melhoria da qualidade de
vida da população. O mercado, a exigência crescente da qualidade e a
concorrência obrigam também nossas empresas a se profissionalizarem
mais e mais, pois somente assim ocuparão seu espaço específico. Nesse
contexto, ciente de seu papel, a AGE tem dado uma importante contribuição
na busca desses resultados, aglutinando pessoas, instituições e
consolidando caminhos para que tenhamos um futuro mais promissor para
a engenharia goiana, para o Estado e para o País.
Parabéns à AGE pelos seus 40 anos e muito obrigado!
_______________________________
ÍNTEGRA DO DISCURSO DO GOVERNADOR MARCONI PERILLO
Senhoras e Senhores,
Parabenizo os engenheiros integrantes da Associação Goiana das
Empresas de Engenharia (AGE), que com galhardia e muita disposição
construíram a história desta importante entidade, que hoje completa 40
anos trilhando um caminho de luta em defesa do progresso e da
prosperidade em nosso Estado.
Sou testemunha, nestes meus quase 30 anos de vida pública, do
digno e relevante trabalho que a entidade tem realizado em Goiás,
representando uma categoria profissional prestimosa, competente e
destemida na realização de um eficiente trabalho para construir a
infraestrutura que alicerça com maestria o desenvolvimento do nosso
Estado. Também sob os préstimos do destacado trabalho dos engenheiros
goianos, Goiás tem conseguido suplantar obstáculos, alcançando um
estágio de desenvolvimento invejável no País.
Pontuo aqui alguns aspectos que corroboram com o que digo. Nos
últimos 15 anos, o Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás saltou de 17,4
bilhões de reais para 133 bilhões de reais e tem crescido constantemente
bem acima da média nacional. Nossas exportações, nesse mesmo período,
saltaram de 381 milhões de dólares para 7,5 bilhões de dólares, um
acréscimo de quase 2000%, além de termos aumentado de 70 para quase
150 o número de países para onde exportamos nossos produtos.
Outro dado também importante é que nossa população, também
nesse espaço de tempo, acresceu-se em mais de 2 milhões de pessoas,
segundo dados do IBGE, saltando de 4,5 milhões para mais de 6,5 milhões
de habitantes. É importante ressaltar: ninguém migra para onde não há
prosperidade, oportunidade de emprego e perspectivas de uma vida melhor.
Esses são dados e fatos que derrubam quaisquer argumentos que busquem
desmerecer o trabalho dos que aqui estão e que compõem a AGE e
também as demais entidades afiliadas ao Fórum Empresarial de Goiás.
E também dos políticos, empreendedores e trabalhadores que
ajudam a alavancar nossa estrutura econômica e social. Nunca é demais
agradecer e o faço em meu nome e no dos que aqui represento: prefeito de
Goiânia Paulo Garcia, André Eugene Laperche, Carlos Alberto de Paula
Moura Júnior, Célio de Oliveira, Francisco Antônio Almeida, Gerson de

Almeida Taguatinga, Ilézio Inácio Ferreira, José Elias Attux, José Marcos de
Freitas Musse, Juarez José Lopes de Macedo, Luis Alberto Pereira, Sérgio
Murilo Leandro Costa, Valdivino Dias de Oliveira, Wilton José Machado,
Carlos Campos, vereador Clécio Antônio Alves, deputados estaduais Helder
Valin e Wolney Wagner de Siqueira Júnior, presidente da Agetop, Jayme
Eduardo Rincón, presidente da Saneago, Júlio César Vaz de Melo,
presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás, Kennedy de Souza Trindade e o jornalista
Reynaldo Rocha.
Agradeço a AGE e a toda sua diretoria, nas pessoas do presidente,
Oswaldo Ferreira Júnior, e do vice-presidente,Sergio Murilo Leandro Costa,
pela outorga da honrosa comenda, a maior da entidade, Medalha
Engenheiro Paulo Afonso Ferreira, e que presta homenagem a um querido
amigo e respeitado profissional, pessoa que muito contribui com sua
competência e disposição para o engrandecimento da engenharia que se
produz em Goiás.
Um grande abraço a todos e muito obrigado.

