
O ano de 2013 foi marcado por lutas pontuais e ações fortes da 
diretoria da Fieg em prol da indústria goiana, avalia o presidente 
Pedro Alves de Oliveira. Em balanço do ano, ele destaca priori-
dades que foram alvo de maior atenção, como a recuperação da 
Celg, a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, a convalidação dos in-
centivos fiscais, modernização das leis trabalhistas, simplificação 
tributária e a superação da burocracia. “O trabalho para que todos 
esses gargalos sejam superados e o Estado possa alavancar seu 
desenvolvimento socioeconômico conquistou bases mais sólidas, 
com articulações de âmbito nacional, e continuará mais forte em 
2014”, afirma Pedro Alves de Oliveira.

Em Goiás, foram geradas em 2013 quase 40 mil novas vagas 
de emprego na indústria e novos polos industriais têm se for-
talecido, com efetiva resposta do Sistema Fieg às demandas. O 
Senai, Sesi, IEL Goiás e ICQ Brasil vêm aumentando, sistematica-
mente, os números de atendimentos ao trabalhador e ao empre-
sário, com resultados significativos no aprimoramento do nível 
técnico dos colaboradores da indústria, na promoção da quali-
dade de vida, na gestão de empresas e na inserção de jovens 
talentos no mercado de trabalho.

Sete projetos desenvolvidos em parceria com indústrias goia-
nas de diversos segmentos foram aprovados em 2013 no Edital 
Senai Sesi de Inovação. Ação de vanguarda, o edital dá suporte 
a iniciativas de empresas em todo o País, apoia projetos de ino-
vação tecnológica e social para desenvolvimento de produtos, 
processos e serviços prestados.

Um dos segmentos de atuação pioneira do Senai, dos tem-
pos dos tradicionais cursos para carpinteiros e marceneiros, a 
indústria de móveis ganha, na Faculdade de Tecnologia Senai 
Ítalo Bologna, uma nova estrutura de atendimento nos campos 
da formação de mão de obra e assistência técnica e tecnológica, 
entregue às empresas e à comunidade no dia 6 de dezembro. 
Um investimento de R$ 2,5 milhões, a nova Oficina Moveleira é 
uma resposta da instituição ao avanço da indústria nos últimos 
anos. A modernização representa novo patamar de atuação, 
com aquisição de equipamentos de alta tecnologia.
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