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Aos 80 anos, que comemora 
amanhã, Goiânia cumpre tran-
sição de economia mais manu-
fatureira para uma com predo-
minância dos serviços, que já 
respondem por quase 70% do 
PIB municipal. Mas há espaço 
para o avanço de indústrias de 
baixo impacto e intensivas em 
mão de obra. É o que mostra 
a revista Goiás Industrial, que 

Goiânia é um dos berços que 
abrigaram o nascimento do hoje 
Sistema Fieg, no fim da década 
de 40. Enquanto Anápolis re-
cebia a pioneira escola Senai, 
atual Faculdade de Tecnologia 
Roberto Mange, a capital goia-
na  era palco de outros aconte-
cimentos capazes de mobilizar 
toda a sociedade, alvissareiros 

O Sesi, em parceria com a 
Rede Globo/TV Anhanguera, 
realiza sábado, no Sesi Jaiara, 
em Anápolis, mais uma 

Goiânia, 80 anos: 
para onde irá a capital

Berço do Sistema Fieg

Esporte Cidadania

circula este mês com matéria 
especial sobre o aniversário da 
capital. Em entrevista, o prefeito 
Paulo Garcia afirma que o desti-
no de Goiânia é transformar-se 
em polo de inovação no Centro-
Oeste e no País, consolidando-
-se como centro urbano moder-
no e sustentável. A reportagem 
completa pode ser acessada no 
portal www.sistemafieg.org.br. 

No final da década de 50, José Cruciano, Gilson Alves, José de Almeida, 
Antônio Ferreira Pacheco e o governador José Ludovico de Almeida 

visitam local onde seria erguido o Sesi Clube Ferreira Pacheco

para o desenvolvimento indus-
trial: a fundação e instalação 
da Fieg e a implantação do Sesi, 
que completam seis décadas. “A 
trajetória do Sistema Fieg tem 
muito em comum com a história 
de Goiânia, que viu nascer suas 
primeiras unidades”, diz o presi-
dente da federação, Pedro Alves 
de Oliveira.

edição do programa Esporte 
Cidadania, destinado a promo-
ver atividades esportivas volta-
das à inclusão social. 


