
A s Escolas Sesi em Goiás 
vão receber, nos pró-
ximos três anos, in-

vestimentos de cerca de R$ 3 
milhões na área de robótica 
educacional. O anúncio foi feito 
segunda-feira (06/05) pelo pre-
sidente da Federação das Indús-
trias do Estado de Goiás (Fieg) 

e também diretor regional do 
Sesi, Sandro Mabel, durante 
almoço, na Casa da Indústria, 
com a diretoria da entidade,-
dirigentes do Sesi e os alunos 
premiados no Torneio Interna-
cional de Robótica, realizado 
em abril, nos Estados Unidos. 
O investimento será destinado 

a ampliação de infraestrutura, 
recursos materiais, recursos 
humanos e ações de formação.

Sandro Mabel explicou que 
o aporte de recursos tem como 
objetivo preparar os alunos do 
Sesi Goiás para ocupar o topo 
do pódio das principais compe-
tições de robótica do mundo e 

preparar profissionais cada vez 
melhores para o mercado de 
trabalho. “Queremos investir 
na qualidade da mão de obra 
que fornecemos para as in-
dústrias. A indústria 4.0 exige 
mais conhecimento, estudo 
constante, tecnologias novas e 
vencerá quem quiser crescer e 
se esforçar mais”, ressaltou.

LEIA MAIS no portal 
do Sistema Fieg
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CAMPANHA  
SESI SENAI

Pra não faltar 
mais sangue!
Página 03

ALMOÇO COM ALUNOS CAMPEÕES

SESI APOSTA ALTO NA ROBÓTICA COM 
INVESTIMENTO DE R$ 3 MILHÕES

��Sandro Mabel recebe, 
em almoço na Casa da 
Indústria, alunos do Sesi 
vencedores no Mundial 
de Robótica nos EUA: 
anúncio de investimentos

Alex Malheiros

https://www.sistemafieg.org.br/noticia-sesi-aposta-alto-na-robotica-com-investimento-de-cerca-de-r-3-milhoes
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Importantes complexos edu-
cacionais do Sistema Fieg 
em Goiás, implantados em 

1977 e 1981, respectivamente, 
as Escolas Sesi e Senai Canaã, 
que atuam de forma integrada, 
receberam quarta-feira visita 
técnica de uma comitiva de 
vereadores de Goiânia. Convi-
dados pelo presidente da Fieg 
e dos Conselhos Regionais 
das instituições do Sistema S, 
Sandro Mabel, durante visita 
anterior à Câmara Municipal, os 
parlamentares goianienses fo-
ram conhecer in loco o trabalho 
ali desenvolvido e ratificaram 
apoio contra a ameaça do gover-
no federal de corte dos recursos 
que mantêm a estrutura. 

Liderado pelo presidente 

do Legislativo municipal, Ro-
mário Policarpo, o grupo per-
correu as instalações das duas 
unidades, que ocupam quase 
30 mil metros quadrados de 
área construída, e conheceram 
a estrutura de robótica educa-
cional, que acumula vitórias ex-
pressivas em torneios nacionais 
e mundiais (veja matéria na 
capa desta edição), os labora-
tórios nas áreas gráfica, auto-
motiva e de construção civil e 
o Instituto Senai de Tecnologia 
em Alimentos e Bebidas, o mais 
recente complexo, implantado 
em 2016. Também participa-
ram do encontro os vereadores 
Anselmo Pereira, Álvaro da 
Universo, Alfredo Bambu, Cabo 
Senna, Doutor Gian, Gustavo 

Cruvinel, Denício Trindade, Di-
vino Rodrigues e Juarez Lopes.

Ao final da visita técnica, o 
presidente da Câmara, Romário 
Policarpo, reafirmou o apoio e 
a parceria do Poder Legislati-
vo da capital com o Sistema S, 
classificado pelos vereadores 
como estratégico para a edu-
cação básica e a qualificação 
de trabalhadores.

Ele revelou que os 35 vere-
adores da Câmara assinaram a 
iniciativa de uma moção contra 
o corte no Sistema S, anunciado 
pelo governo federal. “Todos 
os parlamentares assinaram e 
vamos enviar esse documento 
para Brasília. Somos defensores 
do Sistema Indústria e vamos 
lutar junto contra essas inves-

tidas que estão acontecendo. 
Reafirmamos o apoio da Câma-
ra de Goiânia ao Sistema S e a 
nossa defesa, que será levada 
ao governo federal e ao Con-
gresso Nacional, pela manuten-
ção integral dos investimentos 
na instituição, fundamentais 
para a formação de atuais e 
futuros trabalhadores e para 
o crescimento econômico do 
Brasil”, disse. Autor da propo-
situra em defesa do Sistema S, 
Denício Trindade afirmou que 
os vereadores saíram da visita 
convencidos de que os serviços 
realizados pelo Sesi e Senai em 
Goiás funcionam e precisam ser 
mantidos e ampliados para toda 
a sociedade. “É só o começo de 
uma luta para que o governo 
federal possa não continuar 
com essa ideia de reduzir os 
repasses, o que seria um caos 
e acarretaria sobrecarga a to-
dos os municípios do Brasil”, 
disse.

QUESTÃO FECHADA

VEREADORES VISITAM SESI E 
SENAI E DIZEM NÃO A CORTES

Dehovan Lima
Fotos Alex Malheiros

��Vereadores são 
recebidos por alunos e 
conhecem laboratório de 
robótica do Sesi Canaã
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C om o desafio de resolver 
o problema da falta de 
sangue em Goiás, o Sis-

tema Fieg lançou a Campanha 
Sesi e Senai Doe Sangue, Doe 
Vida, na sexta-feira (3/05), na 
Casa da Indústria. Somente no 
período da manhã, mais de 50 
pessoas doaram no primeiro dia 
da ação, que deve percorrer 27 
unidades do Sistema Fieg. Cria-
da há 17 anos por alunos do Sesi 
Campinas, a campanha ganha 
força com a adesão de todo o 
Sistema Fieg e com a parceria 
com o Hemocentro. 

“Nossa missão é fazer uma 
campanha permanente. Sesi 
e Senai, juntos, irão mudar a 
realidade da falta de sangue 
no Estado de Goiás. Vamos 
procurar parceria com outros 
sistemas e com indústrias 
para resolver esse problema”, 
ressaltou o presidente da Fieg, 
Sandro Mabel. 

O presidente ressaltou que 
a iniciativa é uma das respostas 
aos governantes que querem 
mexer no Sistema S. “Enquanto 

querem tirar nosso sangue, nós 
estamos doando nosso sangue 
para melhorar e salvar a vida 
das pessoas”, disse.

O vereador Andrey Aze-
redo, que participou do lan-
çamento, propôs, em requeri-
mento apresentado terça-feira 
(07/05), que a Campanha Sesi 
e Senai Doe Sangue, Doe Vida 
seja levada à Câmara de Goiâ-
nia, onde poderá ter adesão dos 
servidores, estagiários e pes-
soas que frequentam o Legis-
lativo Municipal. Ele lembrou 
que cada doação pode salvar 
a vida de até quatro pessoas, 
o que justifica a mobilização 
na Casa. 

Presente ao lançamento, 
o secretário estadual de Saúde, 
Ismael Alexandrino, afirmou 
que é preciso estimular esse 
tipo de campanha no Brasil. 
“Essa doação atinge a propor-

cionalidade do que você tem e 
do que você é capaz. Você não 
precisa de dinheiro e nem ser 
um empresário bem-sucedi-
do para doar sangue, você só 
precisa querer.” Alexandrino 
aproveitou a oportunidade para 
defender o Sistema S. Segun-
do ele, é preciso fortalecer e 
melhorar o que for necessário, 
mas jamais denegrir e atacar. 
“Estudei no Sistema S com 
afinco e são instituições com 

mais de 40 anos consolidadas 
e aprovadas pelo Tribunal de 
Contas da União.”

No lançamento, também 
estiveram presentes o diretor 
regional do Senai e superin-
tendente do Sesi, Paulo Vargas; 
os vereadores Andrey Azeredo, 
Cristina Lopes e Álvaro da 
Universo; o vice-prefeito de 
Aparecida de Goiânia, Veter 
Martins, e diversos gerentes 
do Sistema S.

DOE SANGUE, DOE VIDA!

Sistema 
Fieg lança 
campanha 
contra falta 
de sangue

��Secretário estadual 
de Saúde, Ismael 
Alexandrino, e Sandro 
Mabel, durante o 
lançamento da 
campanha na Casa da 
Indústria

��Vereador Andrey Azeredo doa sangue e leva campanha do 
Sesi e Senai à Câmara de Goiânia 

Fotos: Alex Malheiros



4

|  G O I Á S  I N D U S T R I A L  Pa u t a  E x t ra  |  G o i â n i a  0 9 - 0 5 - 2 0 1 9  |

O Ministério Público do 
Trabalho em Goiás (MP-
T-GO) realizou segunda-

-feira (06/05) a formatura do 
projeto Costurando Poemas, o 
segundo do órgão em prol da 
empregabilidade da população 
transexual e travesti. Entre fe-
vereiro e abril, os 15 alunos e 
alunas participaram, sem cus-
tos, de um curso de profissiona-
lização em costura industrial na 
Faculdade Senai Ítalo Bologna 
– unidade referência em for-
mação de profissionais para o 
setor de confecção. O projeto 
começou em janeiro de 2019 e 
contou também com palestras, 
workshops, rodas de conversa e 
oficina de poesia, que visaram à 
promoção do empoderamento, 
de saúde e bem-estar. Fruto de 
parceria com a Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), o 
Costurando Poemas é uma con-
tinuidade do Projeto Cozinha e 
Voz, realizado no final do ano 
passado. Na ocasião, além das 
atividades de acolhimento, os 
alunos fizeram gratuitamente 
um curso de assistente de co-
zinha na Faculdade Cambury.

VISIBILIDADE DA CAUSA – 
Na abertura do evento, o procu-
rador-chefe do MPT-GO, Tiago 
Ranieri, ressaltou a valorização 
da diversidade nos projetos de 
empregabilidade do órgão e 
a importância de promover 
não apenas a qualificação 
profissional, mas também a 
naturalização e visibilidade da 
causa transexual em ambientes 
dominados pelo que chamou 
de padrões da sociedade. “O 
MPT e a OIT são instrumentos 
a serviço dos direitos humanos, 
instituições que fazem essa 
ponte dessa realidade diversa, 
plural, composta por um banco 
de talentos sortido com a eco-
nomia, com as empresas, com 
o mercado formal de trabalho, 
com o trabalho decente”, con-
cluiu.

Fundadora da Casa Poema, 
instituição responsável pelas 
oficinas e recitais de poesia do 
projeto, a atriz Elisa Lucinda 
destacou a etapa de acolhimen-

to do Costurando Poemas por 
acreditar que esta promove o 
“enriquecimento de vozes que 
o mundo está acostumado a ig-
norar”. Segundo ela, a palavra 
é fundamental para o exercício 
da cidadania e o uso da “voz” 
é uma importante maneira de 
se proteger contra os males da 
sociedade.

O presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 18ª 
Região, Paulo Pimenta, afirmou 
que a Justiça do Trabalho apoia 
e acredita em projetos como o 
Costurando Poemas. “Em um 
momento em que o Brasil sofre 
com a precarização no mundo 
do trabalho e o aumento da in-
tolerância de modo geral, inicia-
tivas como essa são como uma 
luz no fim do túnel. Não só os 
alunos melhoram como profis-
sionais, mas todos envolvidos 
melhoram como cidadãos”, 
destacou. Já o procurador-geral 
do Trabalho, Ronaldo Fleury, 
defendeu a ideia de que o amor 

é a chave para superar as dife-
renças e desarmar a intolerân-
cia. “Ao confiar no MPT, na OIT 
e entidades parceiras, vocês nos 
dão o seu amor e nós o retribuí-
mos, o que faz essa troca ser tão 
importante”.

Durante a formatura, os 
formandos realizaram um 
recital de poesia, resultado 
das oficinas oferecidas pela 
Casa Poema. Ao final, foram 
entregues os certificados de 
conclusão do curso e o procura-
dor-chefe do MPT-GO encerrou 
a solenidade ao afirmar que “a 
casa que assegura e promove 
o trabalho decente estará aqui, 
torcendo por cada um de vocês, 
de portas abertas para propiciar 
novas experiências”.

(Fonte: Assessoria de 
Comunicação do MPT-GO)

PARCERIA SENAI E 
MPT-GO

TRANSEXUAIS 
E TRAVESTIS 
CONCLUEM 
QUALIFICAÇÃO 
NO SENAI

��Atriz Elisa Lucinda, 
fundadora da Casa Poema, 
instituição responsável pelas 
oficinas e recitais de poesia do 
projeto Costurando Poemas, 
declama poesia na formatura

Alex Malheiros



5

|  G o i â n i a  0 9 - 0 5 - 2 0 1 9  |  G O I Á S  I N D U S T R I A L  Pa u t a  E x t ra  |

C idades: Dos Desafios às 
Soluções. Com esse tema, 
o Prêmio Crea Goiás de 

Meio Ambiente ganha apoio 
da Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás para sua 
18ª edição, que será lançada 
dia 6 de junho. O anúncio foi 
feito pelo presidente da Fieg, 
Sandro Mabel, ao receber se-
gunda-feira (06/05), na Casa da 
Indústria, o presidente do Con-
selho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Goiás, Francisco 
Almeida. Além do concurso, a 
agenda incluiu discussão sobre 
desenvolvimento, em cidades 
goianas, de projetos de Arranjo 
Produtivo Local (APL). Também 
participaram do encontro o vi-
ce-presidente da Fieg, Flávio 
Rassi; Elaine Lopes Farinelli, 
do Conselho Temático de Meio 
Ambiente/Fieg; José Mauro, su-
perintendente do Sifaeg, e as 
assessoras do Crea-GO Marcella 
Castro e Denise Castro.

“A parceria com a Fieg 
é importante pelo seu vasto 
campo de atuação, o que vai ao 
encontro da estratégia de alcan-
çar maior número de empresas 
que desenvolvam ações susten-
táveis e reconhecer os projetos 
ambientais da indústria goiana 
que são referência nacional”, 

disse o presidente do Crea-GO. 
Ele acrescentou que a inicia-
tiva chega à maioridade por 
sua credibilidade e com foco 
em alcançar visibilidade nacio-
nal. Além de Goiás, o “Oscar da 
Sustentabilidade”, como define 
Francisco Almeida, abrange os 
Estados de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Tocantins, Minas 
Gerais e o Distrito Federal. 

As modalidades em dis-
puta são Elementos Naturais, 
Sociedade Sustentável, Ino-
vação Tecnológica, Produção 
Acadêmica e Imprensa. Um 
diferencial é que o concurso 
inclui o Selo Prêmio Crea Goiás 
de Meio Ambiente, que valoriza 
e identifica os trabalhos vence-

dores. Na modalidade Inovação 
Tecnológica, o Sistema Fieg 
tem história na competição, 
com duas conquistas do Senai 
em edições anteriores – em 
2016, com o projeto Ecoágua 
(Mini-ETE), uma miniestação 
compacta de tratamento de 
efluentes de obras, desenvol-
vido em parceria com a Toctao 
Engenharia; e em 2018, com 
o esfoliante natural feito de 
semente de goiana, criado 
pela indústria Facinatus, em 
parceria com o Instituto Senai 
de Tecnologia em Alimentos e 
Bebidas e Universidade Federal 
de Goiás (UFG).

SUSTENTABILIDADE

Prêmio Crea Goiás de Meio Ambiente 
ganha apoio da Fieg e discute 
desafios e soluções para cidades

��Presidente do Crea, 
Francisco Almeida, 
apresenta na Casa da 
Indústria o “Oscar da 
Sustentabilidade”

LEIA MAIS no Portal 
do Sistema Fieg

O SISTEMA FIEG 
TEM HISTÓRIA NO 
PRÊMIO CREA, COM 
CONQUISTAS DO SENAI 
EM 2016 (PROJETO DE 
MINI-ETE, DA TOCTAO) 
E EM 2018, COM O 
ESFOLIANTE NATURAL 
FEITO DE SEMENTE 
DE GOIABA, DA 
INDÚSTRIA FACINATUS

https://www.sistemafieg.org.br/noticia-premio-crea-goias-de-meio-ambiente-ganha-apoio-da-fieg-e-discute-desafios-e-solucoes-para-cidades
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A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) 
reuniu, na Casa da In-

dústria, lideranças do Sistema 
Fecomércio, de sindicatos da 
indústria, do Sebrae, do Senai 
e da Secretaria da Indústria, Co-
mércio e Serviços para discutir 
a criação da Câmara da Moda, 
segmento considerado um dos 
pilares da gestão do presidente 
Sandro Mabel. Goiás é o segun-
do Estado com maior movimen-
tação econômica de indústrias e 
confecções de vestuário.

O objetivo é alinhar e 
promover diretrizes que pos-
sam expandir e transformar a 
Região da 44, no Setor Norte 
Ferroviário, e fazer com que 
Goiás seja o principal polo da 
moda no Brasil, criando condi-
ções para que outros segmentos 
como acessórios, maquiagem 
e calçados possam também 
receber incentivos.

O presidente da Fieg, San-
dro Mabel, reiterou a importân-
cia de os setores unirem-se em 
torno de projetos que defendam 

e criem incentivos para ampa-
rar os industriais e trabalhado-
res desse importante segmento 
produtivo.

O secretário da Indústria, 
Comércio e Serviços, Wilder 
Morais, destacou a necessida-
de da realização de estudos, 
para que seja possível definir 
o perfil de quem trabalha na 
Região da 44. “Vamos fazer es-
tudos de outros segmentos que 
deram certo e implantar aqui. 
Precisamos conhecer cada um 
que faz uso da Rua 44. Saber 

como vivem aqueles que saem 
com dinheiro no bolso e pagam 
à vista e também aqueles que 
não têm lugar para ficar. Um 
case de sucesso é a cidade de 
Taquaral, que começou com 
confecções em casa e hoje é o 
polo do lingerie”, disse.

Na reunião, ficou acertada 
formação de um grupo de tra-
balho destinado a elaborar um 
projeto que seja diretriz do que 
será desenvolvido pela Câmara 
da Moda.

POLO FASHION DE GOIÁS

FIEG PROMOVE CRIAÇÃO 
DA CÂMARA DA MODA

��Lideranças de diversos 
setores da indústria e do 
comércio discutem, na 
Fieg, criação da Câmara da 
Moda de Goiás

Luciana Amorim
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POLO DE DEFESA E SEGURANÇA

Anápolis busca inspiração e investidores em visita 
ao Parque Tecnológico de São José dos Campos

��Comitiva goiana, liderada pelo presidente da Fieg, Sandro Mabel, visita o Parque Tecnológico de São José dos Campos

Uma comitiva composta 
pelo presidente da Fe-
deração das Indústrias 

do Estado de Goiás (Fieg), 
Sandro Mabel, e por líderes do 
setor produtivo goiano visitou 
terça-feira (07/05), o Parque 
Tecnológico de São José dos 
Campos, no interior de São 
Paulo. “O objetivo é conhecer 
o centro e trazer investidores 
para a consolidação do projeto 
do polo industrial de defesa em 
Anápolis”, afirmou o presidente 
do Comdefesa-GO, Anastácios 
Apostolos Dagios.

O grupo começou a visita 
pela empresa Akaer, que é refe-
rência em engenharia aeronáu-
tica e tem interesse em instalar 

uma unidade de construção e 
manutenção de aeronaves, em 
Anápolis. Depois, os empresá-
rios estiveram com o presi-
dente do Parque Tecnológico 
de São José dos Campos, Marco 
Antonio Raupp. “O centro tec-
nológico é um espetáculo. É 
exatamente esse modelo que 
nós estamos tentando atrair 
para Anápolis. E eles possam 
nos ajudar nesse projeto”, disse 
Sandro Mabel.

A visita faz parte dos esfor-
ços do setor produtivo para a 
retomada do desenvolvimento 
de Anápolis. A estratégia inclui 
medidas de infraestrutura, 
como a proposta para desti-
nação de espaço no Aeroporto 

de Cargas, em Anápolis, às 
empresas de manutenção de 
aeronaves de grande porte, sen-
do a pista liberada para testes 
dos aviões, e da utilização do 
espaço do Centro de Conven-
ções de Anápolis para implan-
tação do parque tecnológico no 
município.

Segundo o secretário de 
Indústria, Comércio e Serviços 
de Goiás, Wilder Morais, uma 
empresa instalada em São José 
dos Campos já demostrou inte-
resse em vir para Goiás. “Nós 
estamos visitando um centro 
tecnológico que deu certo no 
Brasil. O intuito da comitiva 
é atrair investimentos para o 
Estado de Goiás”, acrescentou.

Para o secretário estadual 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação, Adriano 
da Rocha Lima, a intenção é 
aproveitar a vocação logística 
da cidade para trazer indústrias 
4.0 para o Estado, iniciando um 
novo ciclo de desenvolvimento 
local. “O parque tecnológico que 
visitamos é uma referência. Nós 
queremos fazer algo similar, em 
Anápolis. Mas aproveitando 
outras potencialidades, que 
superam São José dos Campos”, 
enfatizou.

Participaram também da 
visita o prefeito de Anápolis, 
Roberto Naves e o deputado 
estadual Amilton Batista de 
Faria Filho, entre outros.
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VAPT-VUPT

NA TORCIDA!

Prêmio IEL de Estágio divulga finalistas
Após apreciar mais de cem projetos, a comissão avaliadora do Prêmio 

IEL de Estágio Estadual apontou os finalistas da 15ª edição, cujos vencedores 
serão conhecidos dia 28 de maio, na Casa da Indústria, em Goiânia. 
Estagiários, empresas e instituições de ensino de Goiás e do Distrito Federal 
inscreveram suas boas práticas de estágio nesta edição do concurso. A final 
terá representantes de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Trindade, Aparecida de 
Goiânia, Itumbiara, Val Paraíso, Luziânia e Brasília.

LEIA MAIS no site do IEL

NO MEIO DA ESTUDANTADA 

IEL Goiás marca presença no 
Espaço das Profissões

O IEL Goiás participou do Espaço das Profissões, promovido pela 
Universidade Federal de Goiás (UFG) terça e quarta-feiras (7 e 8/5), 
no Câmpus Samambaia, por onde passaram cerca de 20 mil pessoas, 
na maioria jovens que cursam o ensino médio. Em um estande 
de atendimento ao público, o instituto fez cadastros para estágio 
e aprendizado, além de prestar informações, serviços e distribuir 
brindes. O superintendente do IEL, Humberto Oliveira, participou do 
programa Conexão Jovem, da TV UFG, ao lado de especialistas em 
empreendedorismo, que debateram sobre as novas exigências do 
mercado de trabalho, e relataram suas experiências, falando sobre o 
tema Profissional do Futuro.

LEIA MAIS no site do IEL-GO

��Estudantes visitam o 
Espaço das Profissões da 
UFG, onde IEL participou 
com estande; 
superintendente, 
Humberto Oliveira, fala 
ao programa Conexão 
Jovem, ao lado da 
apresentadora Kamyla Maia

https://www.ielgo.com.br/iel/site/NoticiaVisualizar.do?vo.codigo=542&v=3#scrollto
https://www.ielgo.com.br/iel/site/NoticiaVisualizar.do?vo.codigo=543&v=3#scrollto
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CONTAGEM REGRESSIVA

Fieg sedia lançamento do Festival Italiano de Nova Veneza

Em sua 15ª edição, ano de debut, o tradicional Festival 
Italiano de Nova Veneza está sendo preparado com muito 
sabor, música, cultura e a marcante alegria de seu povo. 

A pequena cidade goiana, a 29 quilômetros da capital, que 
abriga a maior colônia da imigração italiana no Centro-Oeste 
do Brasil e hoje tem cerca de 60% de sua população formada 
por descendentes italianos, já está em contagem regressiva para 
realizar um dos maiores festivais gastronômicos do País, que 
recebe mais de 120 mil visitantes nos quatro dias de evento, 
agendado de 6 a 9 de junho.

O lançamento oficial em Goiânia está marcado para o 
dia 30 de maio, às 8 horas, na Casa da Indústria, sede da 
Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), que 
neste ano será parceria da Associação Veneziana Pró-Festival 
Italiano (Afesti) e irá abrir as portas para sediar o tradicional 
café da manhã temático de apresentação do evento.

“Neste ano, o Festival tem tudo para superar os números 
do ano passado, quando movimentou mais de R$ 2 milhões 
na economia da cidade e, consequentemente, do Estado de 

Goiás. Foram gerados 1.200 postos de trabalho temporários. 
Portanto, nós vamos apoiar o evento para fazer crescer esse 
número de oportunidades de trabalho na cidade, que em 
2018 já foi 20% maior em relação a 2017”, diz o presidente 
da Fieg, Sandro Mabel.

Pelo segundo ano consecutivo, o Festival Italiano de 
Nova Veneza terá apoio oficial da Embaixada da Itália 
no Brasil, que realizará mais uma edição da Mostra de 
Cinema Italiano durante o evento. A culinária marcante 
terá novidades no cardápio, que atrai turistas de todo o 
Centro-Oeste.

Na programação da festa, haverá atrações como aula de 
italiano para o público, ministrada pela PUC Idiomas, além 
das alegres danças e românticas canções do país europeu. 
A expectativa dos organizadores é de superar, neste ano, 
o número de visitantes à festa, que também conta com a 
parceria da Associação Italiana do Estado de Goiás (Aigo).

CRIADOR DA MABEL

Nestore Scodro ministra palestra 
para alunos do Sesi e do Senai

Pai do presidente da Fieg, Sandro Mabel, 
o empresário Nestore Scodro, fundador da 
Indústria Mabel, falou a alunos do Sesi e Senai 
Vila Canaã, quinta-feira (9/5). O Bom e Velho 
Jeito de Empreender, nome de livro que ele 
autografou na visita, foi tema do bate-papo, 
em que contou sobre sua trajetória de sucesso 
e respondeu a perguntas dos estudantes.
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INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – O Instituto Senai 
de Tecnologia em Alimentos e Bebidas está com 
inscrições abertas para o workshop Gestão de Estoque 
e Planejamento de Controle da Produção na Indústria 
de Alimentos, que será realizado no dia 31 de maio. 
Inscrições e informações pelo telefone 3227-6550.

CORRIDA – Estão abertas as inscrições para a 
Corrida Sesi do Trabalhador da Indústria 2019. A 
prova será realizada no dia 2 de junho, às 8 horas, no 
Parque Lafaiete Campos Filho, ao lado do Sesi Senai 
Aparecida de Goiânia. Trabalhadores da Indústria 
não pagam. Inscrições no site www.sesigo.org.br

REVEZAMENTO NO TRÂNSITO – O vice-presidente 
da Fieg Antônio Almeida participou de audiência 
pública na Câmara de Goiânia sobre a proposta da 
Prefeitura de Goiânia de escalonamento de horários 
de escolas, comércio, indústria, destinada a dar 
mais fluidez ao trânsito ao reduzir a quantidade 
de veículos nos horários de pico. Para a Fieg, a 
discussão é muito importante e o revezamento 
poderia começar pelos órgãos públicos e escolas.

AR-CONDICIONADO – O Senai vai realizar duas 
turmas exclusivas do curso de boas práticas de 
manutenção de sistemas de ar-condicionado para 30 
mecânicos e instaladores da Termosul. As atividades 
serão desenvolvidas nas instalações da empresa.

QUALIFICAÇÃO NO ENTORNO DO DF – O 
Núcleo Senai Novo Gama realiza segunda-feira 
(13/05), às 9h30, entrega de certificados para 36 
concluintes dos cursos de costureiro industrial 
e modelista. Peças produzidas pelas alunas 
serão apresentadas em desfile. As atividades 
de formação profissional são coordenadas pela 
Faculdade Senai Roberto Mange, de Anápolis.

VAPT-VUPT

ALERGÊNICO – O Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas concluiu consultoria para implantação 
e implementação do Programa de Controle de Alergênico na indústria Monatus, em Goianira. Os bons resultados 
renderam proposta da empresa ao IST Alimentos para desenvolvimento de um novo produto com quinoa.

GESTÃO NOTA 83,6%

Sesi e Senai atingem meta 
do Programa Alinhar

O Sesi e Senai Goiás alcançaram nível 3 de 
maturidade da gestão, em escala de 1 a 4, no Programa 
de Desempenho Sistêmico (Alinhar), criado pelo 
Departamento Nacional para aprimorar a gestão das 
instituições nos macroprocessos identificados como 
fundamentais para elevar o patamar de desempenho 
organizacional. Os regionais goianos atingiram índice de 
83,6% na avaliação, indicando alto nível de alinhamento 
à estratégia nacional. As práticas avaliadas estão 
implantadas, padronizadas e apresentam registros de 
aplicação de melhorias e refinamentos.
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INVESTIMENTOS EM 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Flexibilizar, não! 
O Conselho Temático de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(CDTI/Fieg), juntamente com a Fapeg, Faeg, 

UFG e Funtec, reuniu-se com o deputado 
estadual Virmondes Cruvinel e o secretário 
estadual de Ciência e Tecnologia, Adriano 
Rocha Lima, para reforçar posicionamento 
contrário à flexibilização das vinculações 
constitucionais que obrigam investimentos 
em inovação e pesquisa tecnológica. As 
instituições, que consideram os recursos 

fundamentais para o fortalecimento e 
desenvolvimento do ecossistema de 
inovação em Goiás, apoiam emenda do 
parlamentar que tramita na Comissão 
de Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa de Goiás.

V amos inovar juntos? Com esse apelo, o 
Conselho Temático de Desenvolvimento 
Tecnológico e de Inovação (CDTI/Fieg) 

reuniu uma centena de empreendedores e in-
dustriais, quinta-feira (9/5), na Casa da Indústria. 
O workshop Conexão Startup Brasil – A Revolução 
4.0 apresentou o programa Conecta Startup Brasil, 
resultado de ação conjunta entre o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), a Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), a Softex e o parceiro executor, o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), para aproximar hubs de ino-
vação às indústrias de todo o Brasil, incentivando 
a cultura tecnológica dentro do setor produtivo.

Goiânia foi a primeira capital a receber 
o circuito de palestras, ao sediar a etapa  
Centro-Oeste da sensibilização, que percor-
rerá outras quatro regiões do País. O edital, 
publicado na terça-feira (7/5) pela ABDI, vai 
selecionar 50 projetos com foco no fomento e 
na transformação de ideias de base tecnológica 
conectadas às demandas reais do mercado. 
Além do aporte de até R$ 200 mil, as startups 
receberão consultoria e capacitação para me-
lhorar seus produtos.

Segundo o presidente do CDTI/Fieg,  
Heribaldo Egídio, a ação faz parte de um am-
plo planejamento defendido pela instituição 
que busca fomentar a cultura de inovação em 
Goiás e consolidar o Estado como referência 
na região. “Goiás tem potencial para ser líder 
em tecnologia e inovação no Centro-Oeste. 
Precisamos avançar nessa liderança antes de 
Brasília”, observou.

LEIA MAIS no portal do Sistema Fieg

BOLETIM SEMANAL DE NOTÍCIAS SOBRE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EDITADO COM 
COLABORAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DA FIEG

GRANA PARA INOVAÇÃO

Goiânia larga 
na frente 
no Conexão 
Startup Brasil

�� Ivan Luís Lopes, da Geoinova, fala sobre startups e inovação nas empresas

Silvio Simões

https://www.sistemafieg.org.br/noticia-em-parceria-com-a-abdi-fieg-lanca-conecta-startup-brasil-no-centro-oeste
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AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

Brasil Cidadão: nova 
exigência para 
formalização do MEI

N a última segunda-feira de abril (29), entrou 
no ar a plataforma Brasil Cidadão. O novo 
portal de serviços do Governo é uma forma 

de cadastro único que permite acesso a serviços 
públicos digitais. Para o empreendedor, trata-se 
de uma nova exigência para formalização do MEI. 
Além de praticidade e agilidade para cidadãos e 
empresários, os serviços digitais reduzirão em até 
97% o custo para o governo e eliminarão muitas 
das dificuldades enfrentadas atualmente no aten-
dimento presencial.

Segundo a analista do Sebrae, Helena 
Rego, a ideia do governo é criar uma realida-
de adaptada à transformação digital. “Para o 
microempreendedor individual, é necessário 
apenas realizar um passo rápido de cadas-
tro para que seu negócio seja formalizado, 
permitindo também acesso aos serviços do 
governo que em breve estarão concentrados na 
plataforma digital”, explica. Além dos serviços 
da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), 
outros serviços de diversos órgãos já estão 
em processo de migração para a plataforma, 
garantindo mais funcionalidade para cidadãos 
e empresários. Assim, de agora em diante, para 
se formalizar como MEI, é necessário acessar 
o Portal do Empreendedor para que o cadastro 
na plataforma seja realizado. Basta clicar em 
“fazer cadastro” e preencher as informações que 
forem solicitadas em seguida. Após a inscrição 

no Portal, a formalização segue os mesmos 
procedimentos anteriores.

O Portal do Empreendedor disponibiliza 
uma página explicando o passo-a-passo para 
inscrição e formalização do MEI. Confira aqui.

MEI’s já formalizados não precisam rea-
lizar o cadastro no Brasil Cidadão. Porém, se 
desejarem explorar a plataforma para obterem 
mais informações sobre os benefícios, o acesso 
e inscrição são liberados para todo o público. 
“Acreditamos que, no futuro, o cadastro seja 
exigido para todos os MEI’s, tantos os novos 
como os já existentes. Dessa forma, o Sebrae 
acredita ser interessante a navegação pelo 
portal, até mesmo para passar a acessar os 
serviços integrados na plataforma”, finaliza 
Helena.

PARA MAIS informações,  
acesse o FAQ disponibilizado 
pelo governo.

Entenda o Brasil Cidadão
A Plataforma de Autenticação Digital do Cidadão - Brasil Cidadão faz parte do contexto 

da Cidadania Digital, instituída pelo Decreto 8.936/2016, com o objetivo de ampliar e 
simplificar o acesso aos serviços públicos digitais.  De acordo com o Governo Federal, 
com apenas um cadastro, o cidadão poderá ter acesso, no Portal de Serviços do Governo 
Federal, aos diversos serviços públicos digitais , sem precisar se deslocar, permanecer 
em filas, imprimir ou autenticar documentos.
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