
Dentro do programa de visitas sistemáticas a indústrias em 
diferentes polos do Estado, o presidente da Fieg, Pedro Alves de 
Oliveira, e membros da diretoria estiveram segunda-feira em 
duas empresas de Aparecida de Goiânia: Eplan - Engenharia, 
Planejamento e Eletricidade e Scitech. Na primeira, foram rece-
bidos pelo empresário Marcos Alberto Luiz de Campos. Também 
secretário de Indústria e Comércio do município, Campos co-
mentou sobre os investimentos que estão sendo feitos no polo 
industrial, principalmente em infraestrutura, com perspectivas 
de ajudar em maior crescimento da indústria. Na sequência, a co-
mitiva da Fieg visitou a empresa Scitech, onde foi recebida pelo 
empresário Melchíades da Cunha Neto. Pedro Alves de Oliveira 
destacou a importância do município e falou sobre o trabalho 
do Sistema Fieg para a indústria aparecidense, citando as am-
pliações na Unidade Integrada Sesi Senai Aparecida de Goiânia e 
também a recente construção da Escola Senai Dr. Celso Charuri, 
em parceria com a Pró-Vida.

As empresas goianas têm até o dia 13 de junho para se ins-
crever na 2ª chamada nacional do Programa Inova Talentos, que 
fará seleção para apoio financeiro a projetos de pesquisa, de-
senvolvimento e inovação. A oportunidade, oferecida pelo IEL e 
CNPq, busca ampliar o número de profissionais qualificados em 
inovação no setor industrial. Para saber mais detalhes, as empre-
sas podem procurar o IEL Goiás pelo telefone (62) 3216-0319 ou 
acessar o site www.inovatalentos.com.br

Realizada há 13 anos pela Escola Sesi Campinas, a Campanha 
Doe Sangue, Doe Vida, será reeditada amanhã, das 8 às 16 ho-
ras. Localizada em um dos bairros mais tradicionais de Goiânia, a 
unidade conta, pelo segundo ano consecutivo, com a parceria do 
Hemocentro de Goiás (Hemogo). Na ocasião, mais de 1.500 pes-
soas, entre alunos, professores e colaboradores das instituições 
envolvidas, irão se revezar na organização e na mobilização de 
doadores. Em clima de Copa do Mundo no Brasil, o espaço estará 
todo decorado em verde e amarelo.
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