
A Casa da Indústria sedia, dia 5 de agosto, às 8 horas, o evento 
Segurança Pública, Direito à Vida e à Liberdade dos Cidadãos, pro-
movido pelo Fórum das Entidades Empresariais, em meio à onda 
de insegurança no Estado, com crescimento de índices de furtos, 
roubos, assaltos, homicídios, tráfico de drogas e de armas. Para o 
encontro, foram convidados os dirigentes do Tribunal de Justiça, 
Ministério Público, da Polícia Federal, Secretaria de Segurança 
Pública e OAB, além de representantes do Congresso Nacional. 

A Fieg transmite quarta-feira, às 9h30, na Casa da Indústria, por 
meio de videoconferência, o Diálogo da Indústria com Candidatos 
à Presidência da República, que será realizado pela CNI, em 
Brasília. O encontro reúne a presidente Dilma Rousseff, o senador 
Aécio Neves e o ex-governador Eduardo Campos. A videoconfe-
rência será o único meio de transmissão, com base na legislação 
eleitoral, que veda a difusão pela internet ou publicação de vídeos 
com a íntegra do conteúdo do encontro. 

Sete empresas goianas tiveram seus projetos aprovados na 
segunda chamada nacional de projetos do Inova Talentos, pro-
grama que visa ampliar o número de profissionais em atividades 
de inovação na indústria brasileira para torná-la mais competitiva, 
diversificada e inovadora. Os projetos foram avaliados e aprovados 
pelo CNPq e IEL Núcleo Central. As empresas contempladas são 
a Moinho Vitória, Toctao Engenharia, Seu Condomínio, Equiplex, 
Implanta IT, Montelo e Genix, que passam a contar com estudan-
tes bolsistas selecionados pelo IEL Goiás.

Goiás ocupa o 8º lugar no ranking de acidentes de trabalho no 
País, com média de 45 ocorrências diárias registradas, de acordo 
com dados da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. 
A maior parte dos acidentes ocorre, principalmente, pela falta de 
capacitação dos trabalhadores. Para reduzir esses índices, o Senai 
reforça sua atuação na área de segurança do trabalho com a im-
plantação de dois laboratórios para realização de atividades práti-
cas em espaços confinados e em altura. Instalados na Escola Senai 
Vila Canaã, em Goiânia, os ambientes serão entregues às indús-
trias terça-feira, às 8 horas. 
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