
“Quantas empresas do topo das dez mais não existiam há dez 
anos?” A indagação é do especialista em propriedade intelectual e 
gestão da inovação Rodrigo Cid, que ministra em Goiânia, dia 17 
de junho, na Casa da Indústria, curso sobre o tema, em realização 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), com apoio da Fieg, 
por meio do Conselho Temático de Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação, do Senai e IEL. Segundo ele, os modelos industriais 
estão ultrapassados e estamos entrando em outro estágio de 
desenvolvimento. “Atualmente, a produção de conhecimento 
é mais valiosa que bens materiais. No mundo dos negócios, 
ideias, inovações e outras expressões da criatividade humana 
são transformadas em bens convertidos em propriedade privada 
protegida por lei por meio do sistema de propriedade intelectual”, 
afirma. Para participar, basta se inscrever pelo telefone (62) 3219-
1752 ou renaiane@sistemafieg.org.br.

Aluno da Escola Senai  Vila Canaã,  de Goiânia, Vinícius Batista 
da Silva (foto), de 21 anos, integra a delegação brasileira de 56 
jovens profissionais que vão disputar medalhas na 43ª edição da 
WorldSkills Competition, o mundial de profissões, que será realizado 
em São Paulo, de 11 a 16 de agosto. Ele concorre na ocupação de 
manutenção de veículos pesados. Na competição, os mais de 1,2 
mil participantes de 63 países têm menos de 22 anos e disputam 
medalhas em 50 profissões da indústria e do setor de serviços. Ao 
longo de quatro dias de provas, eles precisam alcançar índices de 
excelência ao executar tarefas semelhantes às que realizariam em 
situações reais do dia a dia das indústrias ou no setor de serviços. 
Todos são avaliados pelas habilidades técnicas e pessoais.

O superintendente do Porto Seco Centro-Oeste, em Anápolis, 
Edson Tavares, ministra segunda-feira palestra sobre o avanço 
da logística no Centro-Oeste, durante o 2º Fórum de Logística, 
promovido pela Faculdade Senai Fatesg, no Setor Universitário 
em Goiânia. A abertura do evento será às 19 horas, no auditório 
da unidade. Mais informações pelo telefone 3269-1242.

Goiânia sedia, dias 18 e 19 de junho, o 7º Encontro Nacional 
de Arbitragem e Mediação, com o tema Lendas e Mitos na 
Arbitragem e na Mediação. A realização é do Conima (Conselho 
Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem) e da OAB 
Goiás, com apoio da Fieg. Inscrições pelo site www.conima.org.br.
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