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Indústria busca técnicas para produtividade

Alunos do Sesi 
criam aplicativo 

contra febre amarela

Marcos Villas Boas

Como reduzir os 
desperdícios, aumentar a 
produtividade e melhorar 
a lucratividade na indústria 
metalmecânica? Respostas 
para essas questões, cruciais 
para o sucesso de qualquer 
negócio, serão discutidas 
durante seminário que a Fieg, 
o Simelgo e Sebrae realizam 
quarta-feira (8), na Casa da 
Indústria. Durante a atividade, 
no âmbito do Programa de 

Com o slogan “macaco 
não é vilão; é um sentinela”, 
alunos da Escola Sesi Canaã 
fazem sábado, no Zoológico 
de Goiânia, e segunda-
feira, no câmpus da UFG, 
demonstração do aplicativo 
para smartphone Sentinelas, 
classificado para a etapa 
nacional do Torneio de 
Robótica. A ferramenta é uma 
aliada na prevenção da febre 
amarela, com informações 
sobre sintomas, áreas de risco, 
calendário de vacinação, etc.

NEGÓCIOS - Em Dubai, o governador Marconi Perillo e o presi-
dente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, visitam  a GulFood, maior 
feira de alimentos do Oriente Médio, como parte da missão comer-
cial goiana. Em reuniões com empresários e dirigentes do setor ali-
mentício da região, evidenciaram a força do comércio goiano e a am-
pla gama de produtos de exportação do Estado. Durante a viagem, a 
Fieg é presidida interinamente pelo empresário Wilson de Oliveira.

Apoio à Competitividade nas 
Micro e Pequenas Indústrias 
(Procompi), serão apresentadas 
ações de consultoria 
sobre a metodologia Lean 
Manufacturing (manufatura 
enxuta), destinadas a 
promover o aumento da 
produtividade por meio de 
melhorias dos processos, 
com foco na redução dos 
desperdícios, e a implantação 
de planos de intervenções 

eficazes, possibilitando assim 
condições de aumento da 
lucratividade nos negócios. 
Também será mostrado 
um caso de sucesso de uma 
empresa goiana na aplicação 
da metodologia, a Flexibase 
Indústria e Comércio de 
Móveis, instalada no Polo 
Empresarial de Goiás, em 
Aparecida de Goiânia. Mais 
informações pelo telefone (62) 
3501-0021.


