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COSMÉTICO DO CERRADO

ESFOLIANTE DESENVOLVIDO
PELA FACINATUS E PELO
SENAI BRILHA EM CONGRESSO
NACIONAL E VENCE PRÊMIO
SUMMIT SENAI 4.0

P

roduto desenvolvido pela
empresa Facinatus, em
parceria com o Instituto
Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas e a Universidade
Federal de Goiás, o esfoliante
natural com semente de goiaba
foi um dos destaques do 8º Congresso Brasileiro de Inovação da
Indústria, realizado nos dias 10
e 11 de junho, em São Paulo. O
cosmético do Cerrado ganhou
o prêmio Summit Senai 4.0,
na categoria inovação, evento
paralelo, cuja primeira edição
teve mais de 120 indústrias
inscritas e 40 delas foram selecionadas para concorrer nas
quatro categorias – otimização,
educação profissional, digitalização e inovação. O produto
já acumula dois prêmios – no
ano passado havia conquistado


NO PÓDIO DO SUMMIT SENAI 4.0: Henner Santos Menezes,
o Prêmio Crea Goiás de Meio
Ambiente.

diretor da Facinatus (com o troféu), ao lado de Karolline Fernandes
Siqueira, Lúcio Rodrigues, Paulo Vargas, João Ricardo Santa Rosa e
Aline Menezes

LEIA MAIS no portal
do Sistema Fieg

“Inovação mobiliza
indústria”, diz
Sandro Mabel
Realizado a cada dois anos
pela CNI em parceria com o Sebrae, o Congresso Brasileiro de
Inovação da Indústria reuniu
nesta edição mais de 4 mil
participantes e 65 palestrantes
de 12 países, em 28 painéis de
debates como o Brasil inovador,
tendências da inovação e o futuro do trabalho, da alimentação,
da saúde e da energia.
“A indústria vive momento
especial, diferenciado, com as
empresas muito atentas, colo-


Sandro Mabel, ao lado do presidente da CNI, Robson

Andrade, e do governador de São Paulo, João Dória, no 8º
Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria

cando suas equipes para pensar, todas falando de inovação.
É realmente um movimento
muito importante. A produção,
o País, todo o mundo está avan-

çando em grande velocidade”,
disse o presidente da Fieg, que
liderou comitiva de Goiás no
evento.
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SELO SOCIAL EMPRESA AMIGA DA APRENDIZAGEM

FIEG MOSTRA TRABALHO POR 1º
EMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL

O

presidente da Fieg, Sandro Mabel, participou
quarta-feira (12/06) da
solenidade de entrega do Selo
Social do Ministério Público do
Trabalho (MPT), idealizado pela
Procuradoria do Trabalho do
Município de Anápolis. O Selo
Social de Empresa Amiga da
Aprendizagem foi conferido a
25 empresas atuantes no Estado
de Goiás.
Sandro Mabel ressaltou o
trabalho que vem sendo realizado pela entidade na promoção do primeiro emprego e da
inclusão social: “A Federação
das Indústrias tem trabalhado
muito para contribuir para a
entrada de jovens no mercado
de trabalho, bem como para seu
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desenvolvimento profissional e
para dar suporte às empresas
no quesito da aprendizagem.”
O presidente da Fieg
também destacou projeto desenvolvido em parceria pelo
Senai e Instituto Euvaldo Lodi
(IEL). “Por meio da parceria, foi
criado um modelo de oferta de
um programa amparado na
qualidade do ensino do Senai
e na experiência do IEL na assistência a jovens e empresas na
gestão de estágio. A iniciativa
amplia o atendimento às empresas goianas, auxiliando-as
no cumprimento da Lei do
Aprendiz”, destacou.
O procurador-chefe do
MPT-GO, Tiago Ranieri, fez referência ao Dia Mundial contra o

Trabalho Infantil (12 de junho).
“O trabalho infantil é um problema social a ser resolvido em
conjunto pelo Estado, sociedade e famílias e a aprendizagem
é um dos meios de se combater
essa mazela”, ressaltou.
Para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho
de Goiás, Paulo Pimenta, o
descumprimento de cotas de
contratação, seja de aprendizes
ou de pessoas com deficiência,
por exemplo, é um dos assuntos que mais gera demanda na
Justiça do Trabalho em Goiás.
Idealizadora do Selo
Social de Empresa Amiga da
Aprendizagem, o procurador
do Trabalho de Anápolis,
Meicivan Lemes Lima, disse


Sandro Mabel fala

durante entrega do Selo
Social do Ministério
Público do Trabalho:
contribuição da indústria

que o objetivo da iniciativa é
mudar a história de jovens que
trabalham de maneira ilegal.
Para o procurador, promover
a transformação depende da
vontade de fazer a diferença,
o que tem sido feito tanto pelo
MPT quanto pelas 25 empresas
premiadas.
Participaram também da
solenidade o vice-presidente
da Fieg, André Rocha, o superintendente do IEL Goiás, Humberto Oliveira, e outros gestores
do Sistema Indústria.
LEIA MAIS no portal
do Sistema Fieg

| Goiânia 13-06-2019 | GOIÁS INDUSTRIAL Pauta Extra |

IEL participa de ação
de prevenção do
trabalho infantil
O IEL Goiás marcou presença na 4ª edição do Fórum
Goiano de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e
Promoção da Aprendizagem,
realizado sábado (8/6), como
parte das atividades do Dia
Mundial Contra o Trabalho
Infantil, celebrado em 12 de
maio. A ação, no Centro Marista
Divino Pai Eterno, no Setor Ma-

dre Germana, em Aparecida de
Goiânia, mobilizou a comunidade local, com lanche, brindes,
brinquedos, além de apresentações circenses e musicais. O
objetivo é chamar a atenção
da sociedade para a necessidade de combater o trabalho
infantil. A coordenadora do
Programa Jovem Aprendiz do
IEL-Senai, Margareth Mariano,
e a assistente social Kátia Lopes
representaram o instituto no
evento (foto).

NEGÓCIOS

Em que os franceses
querem investir em Goiás

Sandro Mabel fala à
imprensa sobre resultados
da viagem à França

Letícia Coqueiro

M

ostrado para investidores no 6º Fórum
Econômico Brasil-França, realizado na semana
passada, em Paris, durante
painel do presidente da Fieg,
Sandro Mabel, Goiás desperta
interesse dos franceses em
áreas como biocombustíveis,
energias renováveis, farmoquímico, mineração, alimentação e processamento
de grãos.
Otimista com os resultados da viagem, ele acrescentou que também chamaram
a atenção de investidores
franceses os editais de concessões de rodovias goianas,
da Saneago e de outras empresas do Estado, que estão
sendo elaborados pela Goiás
Parcerias. “Dois dias após o


Na Casa da Indústria,

fórum, recebemos pedidos
de agendamentos de encontros e de mais informações
sobre as oportunidades de
negócios em Goiás. Todos ficaram impressionados com
o potencial do Estado, bem
como de Mato Grosso e Santa

Catarina, que integraram a
comitiva”, afirmou.
Goiás também despertou interesse de empresas
francesas que já estão no
Brasil, como a Sanofi, da área
farmacêutica, e a Engie, dona
da Usina de Cana Brava, em

Cavalcante, no Tocantins.
O evento reuniu quase 200
empresários franceses,
escritórios de advocacia,
representantes dos Ministérios das Relações Exteriores
e os embaixadores dos dois
países. 
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Desfile produzido

7º CONTEXMOD

INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA
A INDÚSTRIA TÊXTIL E DE MODA

O

futuro do setor têxtil passa também pela área
de insumos. O uso de
novas tecnologias e materiais
aumenta a competitividade das
indústrias. A constatação é do
analista de Desenvolvimento
de Pós-graduações do Senai
Cetiqt, o doutor e pesquisador
Jorge Chimanowsky, um dos
especialistas nacionais e internacionais que falaram durante
o 7º Congresso Científico Têxtil
e Moda (Contexmod), realizado
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no Senai Cetiqt entre os dias 3 e
6 de junho. “Ainda precisamos
avançar muito nessa área no
Brasil e, hoje, o Senai Cetiqt
é a única instituição do País
com cursos voltados às reais
necessidades das empresas,
em termos de novas tecnologias e utilização de insumos”,
afirmou Chimanowsky durante
palestra sobre a Nanotecnologia
na Indústria Têxtil, abordando
as inovações na qualidade e
característica das fibras.

O Contexmod reuniu alunos, pesquisadores e profissionais em um grande intercâmbio
de conhecimento, com diversas
apresentações orais e pôsteres,
além de convidados internacionais, que abordaram temas ligados à gestão e sustentabilidade
no setor. Os participantes também tiveram a oportunidade de
conhecer parte da infraestrutura do Senai Cetiqt como a Planta
de Confecção 4.0, o Fashion Lab
e os laboratórios do Instituto

por alunos da
graduação em Design
de Moda do Senai
Cetiqt exibe peças
confeccionadas com
retalhos e resíduos de
confecções:
reaproveitar tá na moda

Senai de Tecnologia Têxtil e de
Confecção (IST).
Durante a palestra Responsible Fashion: The Way Forward, o professor Ian W. King
propôs uma reflexão sobre onde
e como a indústria da moda está
atuando em relação à sustentabilidade. King lembrou que a
questão é bastante complexa,
já que a indústria da moda é
hoje a segunda que mais polui
no mundo.
“As palavras-chave são res-
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“

O mundo passa por transformações
e a indústria têxtil e do vestuário tem
acompanhado. Para atender às necessidades
das empresas, o Senai Cetiqt avança nos
laboratórios Fashion Lab com a planta da
indústria 4.0. Goiás ainda precisa avançar
muito nessa área, assim como Brasil todo.”

JOSÉ DIVINO ARRUDA, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado de Goiás (Sinvest)

ponsabilidade e transparência.
Hoje, os consumidores buscam
saber como são fabricados os tecidos, as roupas e se usam mão
de obra escrava. A indústria precisa se adequar para ser mais
responsável ambientalmente.
Precisa pensar em como desenvolver produtos dentro de uma
economia circular, onde o que
é fabricado, depois de vendido,
volte de outra forma, sem ser
jogado fora no lixo”, ressaltou
o pesquisador.
O Programa Internacional
Fashion Management, resultado de pesquisas conduzidas
pela professora e diretora
acadêmica do Master Cultural
Management da Universidade
de Antuérpia (Bélgica), Annick Schramme Schramme, foi
apresentado no congresso pelo
professor e pesquisador da University of the Arts (Londres) e
da London College of Fashion,
Ian W. King. O programa foi
desenvolvido junto a várias
indústrias e universidades do
mundo, inclusive a brasileira
Fundação Armando Alvares
Penteado (FAAP/SP).
“O trabalho em vários países tem como objetivo principal
buscar entender como a indústria da moda vai se desenvolver
nos próximos anos, dentro da
globalização, digitalização e da

necessidade de sustentabilidade. O programa não apresenta
soluções macro para o setor,
mas gera discussões para a
busca de saídas locais, dentro
da necessidade de cada país”,
explicou King.
O Projeto Sustexmoda
encerrou a programação de
palestras do 7º Contexmod.
Professora e pesquisadora da
Universidade de São Paulo
(USP), Francisca Dantas Mendes falou sobre a iniciativa,
que busca soluções sustentáveis para o setor. “Existe hoje
a necessidade de focar em uma
produção mais limpa, com

resíduo zero; de reorientação
dos processos industriais com
a revalorização dos subprodutos e a recolocação no mercado.
Por outro lado, também é preciso criar uma consciência nos
consumidores sobre suas reais
necessidades, promovendo um
consumo mais consciente e o
próprio compartilhamento de
peças”, avaliou.

SUSTENTABILIDADE NA
PASSARELA – Fechando o
congresso, alunos de 2º e 3º
períodos da graduação em Design de Moda do Senai Cetiqt
desenvolveram um desfile com

os temas Manifesto de Sustentabilidade na Moda: Consciência
Social e Ambiental e Memória
– Centenário da Rhodia. O
evento, realizado no Fashion
Lab, apresentou novas técnicas
e processos e foi capitaneado
pelos professores Akihito Hira
e Cristiane Santos.
“Os alunos partiram de
uma busca de soluções para o
problema do descarte de resíduos, dos retalhos de algodão
cru que muitas vezes sobram
de atividades de modelagem
e prototipagem. Desse modo,
eles desenvolveram suas coleções utilizando esses resíduos,
além de adotarem um processo
de tingimento natural. O que
foi apresentado na passarela é
resultado de muita pesquisa e
a descoberta de novas técnicas
e processos. O resultado foi esta
coleção incrível que surpreendeu a todos”, comemorou
Akihito Hira.

PARTIU, PARIS!

Missão Circuito Moda Paris vem aí

O

Sindicato das Indústrias do Vestuário do
Estado de Goiás (Sinvest) e a Fieg, por meio de
seu Centro Internacional de
Negócios (CIN), em parceria
com o Sebrae, mobilizam
empresários do setor a participar da Missão Circuito
Moda Paris, que se realizará
na capital francesa, de 4 a 11
de setembro de 2019.

A missão comercial
inclui participação na feira Who’s Next, principal
mostra internacional de
moda feminina na Europa,
que reúne os segmentos de
vestuário e acessórios, com
presença de várias marcas
internacionais e ocorre duas
vezes por ano. São mais de
1.500 marcas expondo
produtos, além de desfiles,

workshops e conferências.
A programação da
missão contará, ainda, com
visitas técnicas a indústrias
para benchmarking e acompanhamento das tendências
do setor.
AS VAGAS são limitadas!
Mais informações no
potal do Sistema Fieg.
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VAPT-VUPT
MBA NO SENAI – A Faculdade Senai Ítalo
Bologna está com inscrições abertas para
o MBA em Manutenção Industrial e Gestão
de Ativos. Com duração de dois anos, a
especialização terá turmas em Goiânia,
Itumbiara, Rio Verde e em Taguatinga. Mais
informações no site www.senaigo.com.br

LIDERANÇA – A Faculdade Senai

CIDADE LIMPA – Em Aruanã, o presidente da Fieg, Sandro
Mabel, e o vice Flávio Rassi entregam a Donizete Silva Rocha,
coordenador pedagógico da Secretaria de Educação, conjunto
de lixeiras ecológicas, durante a realização na cidade da 23ª
Semana do Meio Ambiente da entidade. “Os equipamentos
servirão para a coleta seletiva, dentro do propósito de ajudar a
prefeitura a manter a limpeza da cidade, que se prepara para
receber quase 1 milhão de pessoas nesta temporada. Aruanã
se consolida como cidade turística e por isso é importante a
conscientização para tratar bem os turistas”, disse Sandro Mabel.

Fatesg realiza, no dia 17 de junho, às 19
horas, palestra sobre o tema Desafios da
Liderança: Comportamentos Desafiadores,
com a psicóloga organizacional Dorothy
Irigaray e a CEO da Distribuidora
Cummins e Komatsu no Centro-Oeste,
Juliana Passos. Inscrições e informações
no site www.senaigo.com.br.

Senai e Enel qualificam militares
O Senai e a Enel Distribuição Goiás estruturam parceria para qualificação profissional de até 800 militares
que estão em fase de desmobilização do Exército, em projeto similar ao Soldado Cidadão. A previsão é de que
as ações sejam realizadas em todo o Estado, a partir do segundo semestre, com oferta de cursos nas áreas de
infraestrutura e distribuição energética. O projeto, que será desenvolvido durante dois anos, foi discutido em
reunião realizada no dia 5 de junho, no Comando de Operações Especiais do Exército, em Goiânia (foto).
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Do Senai para a Aeronáutica
Ex-aluno do curso de processos gráficos da Escola Senai Vila Canaã,
Igor Luciano realizou um desejo de infância – ingressar na Aeronáutica.
No ano passado, ele concluiu o ensino médio articulado com a educação
profissional (Ebep) e passou para o curso de formação de soldados da Base
Aérea de Anápolis (BAAN), que tem duração de dois anos. “Não é um curso
superior, vou começar como soldado de carreira, mas ainda pretendo fazer
a graduação em Biologia, na Aeronáutica”, explica. Igor conta que a paixão
pela aviação surgiu quando morou em Brasília, dos 2 aos 12 anos. Na época,
ele costumava ir às comemorações de aniversário da cidade. “Nesses eventos
sempre tinha aviões fazendo manobras, voos rasantes, e eu ficava admirando
e sonhando que um dia poderia ao menos tocar na lataria de um deles.”
Igor diz que o aprendizado adquirido no Senai foi importante para a
sua trajetória profissional e ajudou a transformar seu sonho em realidade.
“Também estudei no Sesi Canaã, fiz o ensino fundamental lá e depois fui
para o Senai. Durante os três anos que fiquei na instituição, os professores
foram meus melhores conselheiros, me ajudaram a seguir em frente, aprendi
muito e agradeço as oportunidades que tive de crescer”, reconhece.


Em Itumbiara, a estudante de

Química do IFG Alessandra Timóteo
Cardoso, que estagia na Escola Senai
local, doa alimentos ao Lar dos Idosos Dr.
Adolfo Bezerra de Menezes.

Estagiários doam alimentos
arrecadados no Prêmio IEL
No final de maio, o IEL Goiás
realizou a 15ª edição estadual
do Prêmio IEL de Estágio, na
Casa da Indústria, distinguindo
as melhores práticas de estágio.
Uma das premiações é dada ao

estagiário que arrecada a maior
quantidade de alimentos não
perecíveis, que já começaram a ser
doados às instituições de caridade.
Pelo regulamento, os alimentos
arrecadados pelos seis finalistas – três
na categoria Estagiário Destaque:
Nível Superior e três na Estagiário

Destaque: Sistema Fieg – são reunidos
e doados a instituições de caridade
indicadas por aquele que mais
arrecadou durante a campanha.
Neste ano, o vencedor fez
diferente, ao permitir que cada um
dos seis finalistas pudesse doar
os alimentos arrecadados em sua
própria comunidade. O gaúcho Flávio
Augusto Glapinski Zacca, aluno do
curso de Engenharia de Controle
e Automação da PUC Goiás, que
estagia na Faculdade Senai Ítalo
Bologna, foi o vendedor na categoria
Estagiário Destaque Sistema Fieg
e também ganhou o IEL Social.
LEIA MAIS no site do IEL
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VAPT-VUPT
Wagner Soares

NA HISTÓRIA

FATESG QUARENTONA
Uma das principais unidades do
Sistema Fieg e referência na formação de
profissionais para as áreas de tecnologia
da informação, gestão e logística,
a Faculdade Senai Fatesg, no Setor
Universitário, em Goiânia, completa
40 anos, com atividades extensivas
ao interior do Estado, especialmente
levando cursos de especialização
em diversas áreas. O aniversário
será comemorado terça-feira (18), às
17h30, com programação especial
para homenagear personalidades que
fizeram parte da história da unidade

Inauguração da nova sede da Fatesg, no Setor Universitário, em

1988, ainda Centro de Treinamento de Supervisores e Gerentes (Cetresg),
que antes funcionava no Palácio da Indústria, no Centro. Presença do
então ministro da Indústria e Comércio, José Hugo Castelo Branco, do
presidente da Fieg, José Aquino Porto, e do governador Henrique
Santillo, todos já falecidos

OLHO VIVO NAS MISSÕES COMERCIAIS – O Centro Internacional
de Negócios da Fieg divulgou a programação do segundo semestre
de missões comerciais que contarão com a participação de comitiva
de empresários goianos, em parceria com sindicatos das indústrias
de diversos segmentos. A programação inclui feiras e visitas técnicas
a empresas. Micro e pequenas empresas serão subsidiadas em até
50% pelo Sebrae, com vagas limitadas. Fique de olho nas datas:


Moda: Circuito da Moda Paris |
França | 4 a 11 de setembro, em
parceria com o Sinvest


Rochas ornamentais: MARMOMACC
| Itália | 22 a 29 de setembro, em
parceria com o Simagran


Cosméticos: Beleza y Salud |
Colômbia | 4 a 7 de outubro, em
parceria com o Sindiquímica


Alimentos: Anuga | Alemanha | 3 a
10 de outubro, em parceria com o
Sindicarne, Sincafé e Siaeg


Plásticos: Feira K | Alemanha | 16 a
23 de outubro, em parceria com o
Simplago


Construção: BATMAT | França | 2 a
11 de novembro, em parceria com o
Sinduscon


Veículos e acessórios: Sema Show |
Estados Unidos | 5 a 8 de novembro,
em parceria com o Sindirepa
MAIS INFORMAÇÕES sobre a
programação e valores para participação
pelo telefone (62) 3501-0045.

UEG SELECIONA PROJETOS
INOVADORES – O Centro de
Empreendedorismo, Tecnologia e
Inovação da Universidade Estadual
de Goiás (UEG) está com inscrições
abertas até quarta-feira (19/06)
ao Programa de Incubadoras. O
edital vai selecionar novos projetos
e empresas que se proponham
a gerar inovação tecnológica ou
agregar valor a processos, produtos
ou serviços, por meio de inovações.
Os empreendimentos selecionados
contarão com estrutura e serviços
oferecidos pelo PROIN/UEG,
subsidiados em até 100%, além de
assessoria e consultoria da instituição
acadêmica no desenvolvimento
dos projetos. Mais informações no
site: www.inovacentro.ueg.br.
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