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TORNEIO DE ROBÓTICA

CHICLETE DE PIMENTA PARA ASTRONAUTAS 
LEVA ESTUDANTES DO SESI GOIÁS À NASA

P ela segunda vez este ano, 
estudantes do Sesi Goi-
ás viajam aos Estados 

Unidos para disputar torneio 
internacional de robótica – a 
primeira vez, em abril, com 
vitória no Mundial realizado 
em Houston, pela First Lego 
League (FLL). Agora, sete alu-
nos também do Sesi Canaã, de 
Goiânia, embarcam terça-feira 
(9/07) para a West Virgínia 
(EUA), onde vão representar o 
Brasil no Mountain State Invi-
tation, na sede da universidade 
da Nasa, juntamente com equi-
pes do Rio Grande do Sul e do 
Distrito Federal. Os goianos ga-
rantiram vaga na disputa, que 
reúne cerca de 70 times de 12 
países, com o projeto ‘Chilicle-
te’, uma goma de mascar feita 
com componentes de pimenta 
que ajuda o astronauta a sentir 
o sabor dos alimentos.

Na experiência, premiada 
no Festival Nacional de Robóti-
ca, em março, no Rio de Janeiro, 
o grupo de estudantes, com ida-
de entre 15 a 17 anos, percebeu 
que, por conta da gravidade, 

os astronautas ficavam com as 
vias superiores congestionadas, 
comprometendo o sentido do 
paladar, problema que pode ser 
resolvido bastando o viajante 
mascar o chiclete dez minutos 
antes de comer.

O tema da temporada 
2018/2019, Em Órbita, desa-
fia os estudantes a pesquisar 
sobre questões relacionadas a 
viver e viajar no espaço. Eles 
tiveram de identificar e propor 
uma solução inovadora para 
um problema físico ou social 
enfrentado durante as viagens 

de exploração espacial. Na 
primeira conquista do ano, ao 
receber, na Casa da Indústria, 
o grupo vitorioso em Houston, 
o presidente da Fieg e tam-
bém diretor regional do Sesi, 
Sandro Mabel, anunciou que 
as Escolas Sesi em Goiás vão 
receber, nos próximos três anos, 
investimentos de cerca de R$ 
3 milhões na área de robóti-
ca educacional, destinados à 
ampliação de infraestrutura, 
recursos materiais, recursos 
humanos e ações de formação.

Na ocasião, Sandro Mabel 

explicou que o aporte de recur-
sos tem como objetivo preparar 
os alunos do Sesi Goiás para 
consolidar a presença no topo 
do pódio das principais com-
petições de robótica do mundo 
e qualificar profissionais cada 
vez melhores para o mercado 
de trabalho. “Queremos in-
vestir na qualidade da mão de 
obra que fornecemos para as 
indústrias. A indústria 4.0 exi-
ge mais conhecimento, estudo 
constante, tecnologias novas e 
vencerá quem quiser crescer e 
se esforçar mais”, ressaltou.

��Equipe Gametech, 
do Sesi Canaã: pódio 
no Rio carimba 
passaporte para EUA
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D ados divulgados pela 
Secretaria de Trabalho, 
do Ministério da Econo-

mia, mostram que a trajetória 
de aumento do emprego man-
teve-se em maio, com 32.140 
novas vagas com carteira 
assinada no País. Na análise 
regional, Goiás destacou-se no 
Centro-Oeste com a abertura 
de 2.796 vagas. As contrata-
ções foram principalmente na 
indústria de transformação, que 
respondeu por 59,8% das vagas 
criadas (1.673 vagas), sendo o 
setor que mais contratou no 
mês.

No ano, o saldo em Goiás 
está positivo em 24.990 vagas. 
A indústria de transformação 
representa 23,3% desse total 
(5.833 vagas). A indústria quí-
mica, de produtos farmacêuti-
cos, veterinários, perfumaria e 
cosméticos, destaca-se com a 
criação de 3.601 vagas/ano. No 
total, 62% do emprego criado 
neste ano, em Goiás, veio da 
indústria. Somente dois setores 
têm saldo negativo: indústria 
do papel, papelão, editorial e 
gráfica (-319 vagas) e indústria 
de calçados (-61 vagas).

Para o presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, 
os números são animadores e 
mostram o protagonismo do 

setor industrial na geração de 
emprego e renda. “Um estado 
e país rico se fazem com uma 
indústria forte. Por isso defen-
demos políticas de fomento ao 
setor produtivo para atração de 
novos investimentos. É a in-
dústria que paga os melhores 
salários e multiplica a abertura 
de novos empregos”, defendeu.

MODERNIZAÇÃO TRABA-
LHISTA – Os dados divulgados 
pela Secretaria de Trabalho 

revelam que a modernização 
da legislação trabalhista con-
tribuiu para a melhoria do am-
biente de negócios e geração 
de emprego no país. No mês de 
maio, as modalidades de traba-
lho intermitente e regime de 
tempo parcial geraram quase 9 
mil novos postos de trabalho. O 
desligamento mediante acordo 
entre empregador e emprega-
do também se destacou, com 
ocorrências em 14.183 estabe-
lecimentos e 12.913 empresas.

Idealizador e defensor 
das mudanças quando parla-
mentar, Sandro Mabel ressalta 
que a nova legislação abre 
novas possibilidades nas rela-
ções de trabalho, em sintonia 
com as atuais demandas dos 
trabalhadores empresários e 
empregados. “Estamos todos 
no mesmo barco e temos um 
objetivo comum. Ao ampliar 
as possibilidades de contra-
tação, proporcionamos um 
leque maior para atuação da 
população economicamente 
produtiva do país, gerando mais 
qualidade de vida ao gerar mais 
emprego e renda”, concluiu.

EMPREGO

GOIÁS ABRE 2,8 MIL VAGAS EM MAIO, COM 
DESTAQUE PARA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

“Estamos todos no mesmo barco e temos um objetivo 
comum: ampliar as possibilidades de contratação"

SANDRO MABEL,presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg)



3

|  G o i â n i a  0 4 - 0 7 - 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  |

Em cerimônia marcada pela 
emoção, o Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT/

GO) e o Senai entregaram 
quarta-feira (03/07) certifica-
dos a 22 concluintes do curso de 
assistente de cozinha, de uma 
série que será realizada visando 
à qualificação profissional de 
pessoas em situação de rua de 
Goiânia, incluindo também 
pedreiro e de pintor de obras. 
A iniciativa faz parte do projeto 
Longe das Ruas, Perto dos So-
nhos, desenvolvido pelo MPT, 
em parceria com a Defensoria 
Pública do Estado, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 18ª 
Região e a Organização Interna-

cional do Trabalho (OIT), para 
promover a empregabilidade da 
população vulnerável.

Chef de cozinha, jurada do 
programa Masterchef Brasil e 
coordenadora técnica do pro-
jeto, Paola Carosella participou 
da formatura. Emocionada, ela 
explicou que o curso vai além 
de ensinar rotinas de um assis-
tente de cozinha, tornando-se 
uma proposta de resgate de ci-
dadania. “O curso não ensina 
apenas receitas, ele é a porta de 
entrada para a dignidade. Mas o 
importante nesses projetos não 
é só a formação profissional, é o 
elemento humano que mostra a 
essas pessoas que elas também 

têm vez e voz. Cozinhar é um 
ato revolucionário que impac-
ta no bem-estar da família, da 
sociedade. Cada cozinheiro é 
um agente de transformação 
social”, observou.

Procurador-chefe do MP-
T-GO, Tiago Ranieri destacou a 
união de esforços das diversas 
instituições que compõem a or-
ganização do projeto. “É o con-
junto que proporciona o caráter 
plural da nossa iniciativa e, sem 
ele, não seria possível a mu-
dança de vida que buscamos. 
O Senai, com sua expertise em 
qualificação profissional e olhar 
sensível, formatou um curso de 
acordo com as necessidades 
desse público. O objetivo da 
ação é garantir a igualdade de 
oportunidades, estimulando o 
trabalho decente e promovendo 
a empregabilidade”.

Vivendo nas ruas desde os 
16 anos, Débora de Assis Silva, 
de 45 anos, disse que a conclu-
são do curso de assistente de 

cozinha é a realização de um 
sonho. “O vício em drogas e be-
bidas quase me destruiu. Sou 
grata pela oportunidade de ter 
uma profissão, de poder reco-
meçar minha vida. Fiquei muito 
emocionada da minha família 
vir participar da formatura, não 
tinha contato com eles há mais 
de um ano. Hoje me sinto reali-
zada, agora é seguir em frente, 
um passo de cada vez”, planeja. 
Além dos cursos de assisten-
te de cozinha, pedreiro e de 
pintor de obras, ministrados 
na Escola Senai Vila Canaã, o 
projeto realiza palestras, rodas 
de conversa, aulas de fotografia 
e workshops de temas diver-
sos que visam ao crescimento 
profissional e pessoal. Duran-
te todo o desenvolvimento da 
iniciativa, os alunos são acom-
panhados por profissionais da 
área de saúde e representantes 
do Centro Estadual de Referên-
cia e Excelência em Dependên-
cia Química (Credeq).

LONGE DAS RUAS, PERTO DOS SONHOS

De moradores de rua a 
cozinheiros, pedreiros, 
pintores de obras: o 
resgate pela qualificação

“O vício em drogas e bebidas 
quase me destruiu. Sou grata pela 
oportunidade de ter uma profissão, 
de poder recomeçar minha vida."
DÉBORA DE ASSIS SILVA, de 45 anos, moradora de rua, 
concluinte do curso de assistente de cozinha

��RESGATE DE CIDADANIA: moradores de rua exibem 
diplomas, ao lado de autoridades

Alex Malheiros
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FÓRUM DO SETOR ENERGÉTICO

Fieg reitera defesa de agilidade 
em licenciamentos ambientais

Em meio aos gargalos en-
frentados pelo setor pro-
dutivo na área ambiental, 

a Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg) reiterou, 
durante reunião do Fórum do 
Setor Energético de Goiás, a 
defesa da regulamentação do 
programa de licenciamento 
ambiental. Representando a 
Fieg no encontro, segunda-feira 
(28/06), na Faculdade Senac, o 
presidente da Câmara Setorial 
da Indústria da Construção, 
Sarkis Nabi Curi, informou 
que a Fieg vai apresentar um 
estudo, baseado na legislação 
vigente, na tentativa de simpli-
ficar as liberações de licenças 

ambientais. O objetivo é redu-
zir a fila do licenciamento, que 
trava empreendimentos no 
Estado.

Convidado especial do 
fórum, o senador Vanderlan 
Cardoso (PP) defendeu a ne-
cessidade de se criar, no País, 
ambiente favorável a novos in-
vestimentos, especialmente re-
lacionados a fontes alternativas 
de energia. “O Brasil tem muitos 
investimentos, alguns em estu-
do e outros em execução, que 
nós estamos acompanhando. 
Antes, nós tínhamos a energia 
mais barata do mundo, hoje, 
somos a quarta maior taxa”, 
enfatizou. 

O senador acrescentou 
que vem promovendo audi-
ências públicas, debates para 
levar à sociedade os assuntos 
referentes ao tripé inovação, 
desenvolvimento e tecnologia. 

A reunião foi conduzida 
sob a estratégia de “sala de 
aula invertida”, em que os par-
ticipantes começaram expondo 
dúvidas e questionamentos 
para, depois, a comissão res-
ponder as questões técnicas e 
pertinentes aos assuntos levan-
tados pelo Fórum.  

O presidente do Fórum do 
Setor Energético de Goiás e da 
Comissão de Minas e Energia 
da Assembleia Legislativa, de-

putado Virmondes Cruvinel, 
falou sobre a importância de 
receber o senador na última 
reunião do semestre, para 
trazer novas possibilidades de 
fontes de energia, juntamente 
com inovação e tecnologia. 

O deputado disse que, no 
próximo semestre, o Fórum vai 
seguir a agenda visitando enti-
dades como a Acieg, Fieg e de-
mais membros da comissão

��Augusto Francisco da 
Silva, senador Vanderlan 
Cardoso, Sarkis Nabi Curi, 
deputados Virmondes 
Cruvinel e Paulo Cezar 
Martins e a coordenadora 
executiva do fórum, Danúsia 
Arantes

“O Brasil tem muitos 
investimentos, alguns 
em estudo e outros em 
execução, que nós estamos 
acompanhando. Antes, nós 
tínhamos a energia mais 
barata do mundo, hoje, 
somos a quarta maior taxa”

VANDERLAN CARDOSO, senador (PP)
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Em meio à agitação da tem-
porada do Araguaia, que 
vai até setembro e deverá 

receber 1 milhão de turistas nos 
500 km de praia no rio só no 
Estado de Goiás, o Sesi Aruanã, 
principal complexo hoteleiro da 
região, a pouco mais de 300 km 
de Goiânia, já hospeda, desde 
junho, pessoas de diversos can-
tos do País, em busca de pesca, 
descanso e contato com a natu-
reza, em pacotes preparados 
especialmente para a época. 

Às margens do rio e com 
acesso às suas praias, o Sesi 
Aruanã oferece completa estru-
tura de hospedagem, parque 
aquático, área de camping, 
entre outros atrativos, à dis-
posição dos trabalhadores da 
indústria, de seus dependentes 
e da comunidade. 

O complexo está lotado 
para a temporada, diz Sílvia 
Letícia Santana Benevides, da 
Central de Reservas de Goiânia. 
Segundo ela, até o momento, 
estão com reservas agendadas 
em torno de 1.500 hóspedes, 
número que deverá aumentar 
quando os clientes complemen-
tarem as reservas para a tempo-
rada de julho, que no Sesi vai de 
28 de junho a 4 de agosto, perfa-
zendo 38 dias de atendimento. 
“Estamos esperando em torno 
de 2 mil hóspedes ou mais um 
pouquinho”, acrescenta.

Os pacotes de quatro di-
árias, de 5ª a 2ª-feira, estão 
todos esgotados, restando 
opções de três diárias, que já 
estão sendo finalizadas. Todas 
incluem pensão completa, re-
creação (manhã, tarde e noite) 

e travessia para a praia. Os tu-
ristas desfrutam de recreação 
infantil e adulta, passeio de 
bicicleta, festinhas no salão 
de jogos (som ao vivo, com DJ, 
bingo, etc.), bem com de lazer 
na praia, por meio de parceria 
com o Bar Praia do Parente, 
bem perto do Sesi.

Além da hospedagem em 
74 apartamentos, com 266 lei-
tos, o complexo turístico hote-
leiro do Sesi, que recentemente 

passou por mais algumas me-
lhorias, oferece atendimento 
também na área de camping, 
que comporta  até cem pessoas.

Mais informações na 
Central de Reservas, em 
Goiânia, pelos telefones 
(62) 3216-0448/0449; em 
Anápolis (3333-7900), ou em 
Aruanã (3376-1221). Reserva 
também pelo whatsapp (62) 
9919-2874.

TURISMO // SESI ARUANÃ

TODOS OS CAMINHOS LEVAM AO RIO ARAGUAIA

��Rio Araguaia, 
paixão dos goianos: 
Aruanã, onde o Sesi 
oferece complexo 
turístico e hoteleiro, 
espera receber 1 
milhão de turistas na 
temporada de julho

Sílvio Quirino
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A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) 
sediou, nesta quarta-fei-

ra (3), apresentação dos ser-
viços do grupo Hapvida para 
representantes de empresas 
goianas e líderes patronais. A 
operadora de planos de saúde 
recentemente adquiriu as re-
des América e São Francisco 
e aguarda somente aprovação 
do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) para 
iniciar as atividades em Goiânia 
e na Região Metropolitana.

A reunião contou com 
participação de representan-
tes das indústrias Creme Mel, 
Piracanjuba, Super Frango, 
GSA, Imperial, Decora Doces 
e Grupo MPL e dos sindicatos 
das indústrias de Vestuário, da 
Construção, de Alimentação e 
de Laticínios, representando 
cerca de 20 mil trabalhadores.

A gerente nacional de 
Expansão da Hapvida, Yuscka 
Souto Maior, explicou que o 
grupo tem atuação consolidada 
no Norte e Nordeste brasileiros, 
com 40 anos de atuação, sendo 
a maior operadora de planos de 
saúde do País, com 6 milhões 
de beneficiários. “Operamos 
no Norte, Nordeste e em Santa 
Catarina e chegamos a Goiás 
com a proposta de trazer um 
novo produto para as indústrias 
goianas, um novo modelo de 

negócio. Aguardamos somente 
a aprovação dos órgãos regula-
dores para iniciar nosso traba-
lho no Estado”, afirmou.

Para o gerente de Arreca-
dação da Fieg, João Carlos Gou-
veia, o objetivo é proporcionar 
a modernização dos serviços e 
do ambiente de atendimento 
à saúde das indústrias insta-
ladas em Goiás. “Sem dúvida, 
é mais um serviço que a Fieg, 
juntamente com os sindicatos, 
agrega às indústrias goianas, 
com custo-benefício interessan-
te para as empresas e benefícios 
sociais para quem trabalha no 
setor”, observou.

Além do encontro na Casa 
da Indústria, os serviços do 
Grupo Hapvida também serão 
divulgados para empresários e 
sindicatos das indústrias com 
sede em Anápolis e para indús-
trias do setor sucroalcooleiro.

Na Fieg, participaram da 
reunião os presidentes do Sindi-
cato das Indústrias do Vestuário 
no Estado de Goiás (Sinvest), 
José Divino Arruda; da Câma-

ra da Indústria da Construção 
(CIC/Fieg), Sarkis Curi; o diretor 
executivo do Sindicato das In-
dústrias de Laticínios no Estado 
de Goiás (Sindileite), Alfredo 
Luís Correia; o superintendente 
da Fieg, José Eduardo Andra-
de Neto; e os gerentes Bruno 
Godinho (Saúde e Segurança 
do Trabalhador) e Marcelo 
Covielo (Recursos Humanos e 
Conhecimento).

MAIOR OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE DO PAÍS

Na Fieg, Hapvida apresenta 
serviços a indústrias goianas ��Apresentação da 

Hapvida, na Casa 
da Indústria, reúne 
empresários e 
lideranças sindicais

“Operamos no Norte, Nordeste e em Santa Catarina 
e chegamos a Goiás com a proposta de trazer um novo 
produto para as indústrias goianas, um novo modelo de 
negócio. Aguardamos somente a aprovação dos órgãos 
reguladores para iniciar nosso trabalho no Estado”

YUSCKA SOUTO MAIOR, gerente nacional de Expansão da Hapvida
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MESA-REDONDA

Fieg discute 
relações de trabalho 
e oportunidades 
empresariais

O Conselho Temático 
de Relações do Trabalho 
da Fieg realizou, dia 27/06, 
a mesa-redonda Relações 
de Trabalho Pós-Reforma 
Trabalhista e Oportunidades 
Empresariais (foto), com 
o advogado especialista 
Rafael Lara Martins. 
O debate, mediado pelo presidente do CTRT, Marley Antônio Rocha, contou com participação de 
profissionais que atuam no setor jurídico e de recursos humanos de empresas goianas.

Foram discutidos, entre outros assuntos, a redução das ações trabalhistas após a reforma, as comissões de 
conciliação prévia, a corte arbitral, o termo de quitação anual das obrigações trabalhistas e as mudanças nas 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sobretudo as que se referem à segurança e saúde no trabalho.

Na oportunidade, o CTRT/Fieg empossou novos membros da gestão 2019-2022 e 
definiu o cronograma de atividades do conselho temático até o final do ano.

VAPT-VUPT

TRIBUTO ROTARIANO – Ex-presidente do Rotary Club Goiânia, Sandro 
Mabel recebeu homenagem pela atuação à frente do Sistema Fieg, durante a 
posse do novo Conselho Diretor do clube de serviço, liderado por Fábio Fayad 
– na foto, ao lado do reitor da UniAnhanguera, Joveny Sebastião Cândido.

Alex Malheiros

EXPANSÃO DO SESI 
JUNDIAÍ – Em reunião quinta-
feira (04/07), na prefeitura 
de Anápolis, o presidente da 
Fieg, Sandro Mabel, discutiu 
com o prefeito Roberto Naves 
e os procuradores Leonardo 
Fernandes Pedroso e Marciely 
Ferreira proposta de expansão 
do Sesi Jundiaí, primeira unidade 
da instituição na cidade e que 
completa 56 anos em agosto. 
Participaram do encontro a 
gerente do Sesi Jundiaí, Marciana 
Neves, a diretora da Faculdade 
Senai Roberto Mange, Misclay 
Marjorie  e o diretor regional do 
Senai e superintendente do Sesi, 
Paulo Vargas. A agenda incluiu 
ainda a realização da campanha 
de agasalhos e alimentos.
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VAPT-VUPT

FESTA JUNINA – O presidente da Fieg, Sandro Mabel, entrega prêmio ao vencedor do concurso de Melhor 
Traje Caipira Infantil, durante o já tradicional Arraiá da AESFIEG, que reuniu colaboradores do Sistema no 
Sesi Clube Ferreira Pacheco, dia 28 de junho. Festa animada, em ambiente familiar, com muita comilança e 
apresentação de quadrilha.

IEL Goiás capacita colaboradores 
em Gestão de Projetos

O IEL Goiás promoveu durante um 
mês capacitação para parte de seus 
colaboradores. De 4 a 28 de junho, foi 
realizado o curso de Gerenciamento de 
Projetos com MS Project. A iniciativa e a 
organização foram do Departamento de 
Marketing Digital, em parceria com a área 
de Educação Empresarial do Instituto. As 24 
horas de carga horária foram distribuídas 
em 12 dias, nos quais dez colaboradores se 
dedicaram à capacitação, após o expediente, 
de planejamento e de monitoramento e controle.

“Trabalhamos o mindset de planejamento, 
que se desdobrou em competências e habilidades 
de estimativa, organização de trabalho e foco na 
comunicação com o cliente (objetivo das entregas). O 
mindset de monitoramento e controle se desdobrou em 
análise de impacto de mudanças dentro do projeto, 
ações para otimizar recursos, capacidade analítica de 
desdobramento de não cumprimento de prazos e escopo. 
Além disso, os participantes aprenderam como monitorar 
para que o projeto estivesse dentro do esperado”, explicou 
o gerente de TI do IEL, Joel Matos, que também ministra 
a capacitação por meio de curso aberto no Senai Goiás.

“Deixamos o nosso agradecimento ao 
superintendente Humberto Oliveira pelo apoio na 
aprovação do projeto e a todos os colegas gestores que 
apoiaram e encorajaram os membros de seus times a 
participarem do curso, além de suportar a ausência dos 
mesmos nas necessidades diárias”, completou Joel.

Dez colaboradores foram certificados e outra turma 
deve ser aberta neste segundo semestre. Participaram 
da capacitação: Antônio Balduíno Neto, Diego Gomes 
Ferreira, Eudis Moro Jr., Fernanda Rocha, João Vitorino, 
Katianne Alves, Madiélia Correia, Thaynara Araújo 
e Thayná Rakan Caetano e Warlley Ramos.

��Colaboradores do IEL participantes de capacitação, 
com o gerente de Tecnologia da Inovação do IEL, Joel Matos

Alex Malheiros
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M ergulhada em grave 
crise desde o fim de 
2018, na esteira do es-

cândalo envolvendo o médium 
João Teixeira de Faria, conhe-
cido como João de Deus, que 
atendia na Casa de Dom Inácio 
de Loyola, figura em torno da 
qual girava a atividade turística, 
base de sustentação da cidade, 
Abadiânia, a cerca de 90 km 
de Goiânia, vive expectativa de 
retomada econômica. A possibi-
lidade de virar a página surgiu 
com projeto de desenvolvimen-
to executado em parceria com o 
Sistema S, no qual estão enga-
jados a Fieg, por meio do Sesi, 
Senai e IEL Goiás, Fecomércio 
(Sesc e Senac), o Sistema Faeg/
Senar e o Sebrae Goiás, além 
da Universidade Salgado de 
Oliveira (Universo).

Na manhã desta quarta-fei-
ra (3/7), houve, no Sesc Centro, 
a apresentação, em coletiva de 
imprensa, do mapeamento e 
diagnóstico empresarial de 
Abadiânia, encabeçado pelo 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL 
Goiás), a primeira etapa do 
projeto. Estiveram presentes o 
vice-presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de 
Goiás (Fieg), Flávio Rassi, o su-
perintendente do Sesi e diretor 
regional do Senai, Paulo Vargas; 

e a gerente de Desenvolvimento 
Profissional do IEL Goiás, San-
dra Márcia Silva. 

“Com os problemas re-
lacionados ao João de Deus, 
passamos por um momento 
muito grave na cidade. Ficamos 
sem direção, sem saber o dia de 
amanhã. O Sistema S nos abra-
çou como se fôssemos sua casa, 
o que já deu uma acalmada na 
situação”, disse o prefeito de 
Abadiânia, José Aparecido Al-
ves Diniz. Com população de 
20 mil habitantes, Abadiânia 

recebia por semana entre 2 mil 
e 3 mil pessoas, inclusive do 
exterior, número que hoje não 
passa de 300 turistas, segundo 
o prefeito.

Vice-presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), Flávio Rassi, 
que representou o presidente 
Sandro Mabel, observou que 
Abadiânia “procurou ajuda no 
lugar certo. O prefeito buscou 
o Sistema S para amparar a 
cidade nesse momento de di-
ficuldade. Temos instituições 

riquíssimas em conhecimento 
e não mediremos esforços para 
fortalecer o setor produtivo e 
capacitar as pessoas para que 
se tornem colaboradores espe-
cializados dentro da indústria”, 
declarou.

LEIA MAIS no Portal da Fieg

��Flávio Rassi, vice‑presidente da Fieg: Abadiânia “procurou ajuda no lugar certo”

VIRAR A PÁGINA!

Sistema Fieg apresenta diagnóstico 
para recuperar economia de Abadiânia

Luciana Amorim

https://www.sistemafieg.org.br/noticia-sistema-fieg-apresenta-diagnostico-empresarial-de-abadiania
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O ministro de Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações (MCTIC), 
Marcos Pontes, e o presidente da 

Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), Leonardo Euler, vêm a Goiânia no 
dia 20 de agosto, a convite da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), para 
participar do 1º Encontro do Ecossistema 
Goiano de Inovação. Ao lado do governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado, eles assistirão à 
apresentação ao setor produtivo e autorida-
des do setor público do movimento Aliança 
pela Inovação, iniciativa liderada pela Fieg e 
pelo Sebrae, com apoio de 40 instituições 
que trabalham o fomento à ciência, pes-
quisa e tecnologia no Estado, destinado a 
elevar Goiás à condição de protagonista do 
ecossistema de inovação no Centro-Oeste. O 
Estado ocupa hoje o segundo lugar na região 
e o décimo no País, segundo o ranking Fiec 
de Inovação, da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará.

A visita de Marcos Pontes a Goiânia – 
a segunda desde que foi indicado como mi-
nistro – foi confirmada na quarta-feira (3) 

pelo presidente do Conselho Temático de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
da Fieg (CDTI), Heribaldo Egídio, durante 
reunião com o secretário de Empreende-
dorismo e Inovação do MCTIC, Paulo César 
Alvim. No encontro, Egídio expressou o 
sentimento do grupo goiano. “A Aliança 
pela Inovação deixa de ser um projeto para 
se tornar uma realidade”, afirmou.

O presidente da Anatel, Leonardo Eu-
ler, será um dos palestrantes do evento e 
apresentará os planos da agência para 
o Brasil no setor de telecomunicações. 
Nesse sentido, Heribaldo Egídio diz que 
novidades da área serão divulgadas no 
encontro na Fieg.

Também participaram das reuniões 
no ministério e na Anatel o presidente do 
Conselho Temático de Infraestrutura da 
Fieg (Coinfra), Célio Eustáquio de Moura, 
e o diretor do Sindicato das Indústrias 
Farmacêuticas no Estado de Goiás (Sin-
difargo), Tiago Simon.

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

Marcos Pontes vem à Fieg para 
encontro sobre inovação
1º Encontro do Ecossistema Goiano de Inovação será realizado dia 
20 de agosto e apresentará movimento Aliança pela Inovação para 
empresários, autoridades e sociedade

��Tiago Simon (Sindifargo), Heribaldo Egídio 
e Célio Eustáquio de Moura com o 
presidente da Anatel, Leonardo Euler: 
palestra confirmada em Goiânia
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��Demonstração do novo cosmético 
da Alta Cosmética/Akmos, durante 
pré-lançamento no Instituto Senai de 
Tecnologia em Alimentos e Bebidas 

EXTRATO DE PIMENTA BIQUINHO

Instituto Senai ajuda a desenvolver 
novo cosmético natural

Em nova parceria para desen-
volvimento de produto da 
indústria química, o Instituto 

Senai de Tecnologia em Alimentos 
e Bebidas assina, juntamente com o 
Laboratório de Pesquisa Desenvolvi-
mento e Inovação em Bioprodutos, 
da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), o Sérum Gel Red Capsicare, 
cosmético antienvelhecimento à 
base de extrato de pimenta biquinho, 
da Alta Cosmética, do grupo Akmos. 

O novo produto do portfólio da 
indústria goiana, que também atua 
com perfumaria, alimentos, vestu-
ário tecnológico e equipamentos 
terapêuticos, teve pré-lançamen-
to sexta-feira (28/06), durante o 
1° Workshop de Cosmetologia 
– Inovações Tecnológicas para 

Dermocosméticos, promovido pelo 
Instituto Senai, que recentemente 
participou do desenvolvimento do 
esfoliante natural com semente 
de goiaba, da indústria goiana 
Facinatus.

Produzido com apoio do Edi-
tal de Inovação para a Indústria, o 
Sérum Gel Red Capsicare utiliza 
ativos naturais para prevenir e 
reduzir a aparência de linhas de 
expressão causadas pelo envelhe-
cimento da pele, em substituição 
a ativos sintéticos. O novo produto 
agrega valor à flora brasileira, por 
utilizar uma variedade de pimenta 
desenvolvida pela Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa).

Inovação e sustentabilidade
Fundador e diretor de ex-

pansão da Akmos, o empresário 
Willian Miranda disse que buscou 
parceria com o Senai para criação 
do cosmético pela competência e 
credibilidade da instituição. “So-
mos uma empresa inovadora, que 
busca unir esforços com pessoas 
de gabarito e capacitadas para 
ajudar no desenvolvimento de 
produtos com alto valor agregado 
e diferencial competitivo. E o Senai 
encaixa-se nesse perfil, a parceria 
rendeu bons resultados, com um 
novo cosmético que alia inovação 
e tecnologia”.

A preocupação da indústria 
com as questões socioambientais 
foi também destacada pelo empre-

sário na criação do cosmético. “A 
Akmos sempre pautou seu proces-
so de expansão em uma produção 
segura e sustentável, valorizando 
o meio ambiente, além de rea-
lizar um trabalho social com os 
produtores regionais, oferecendo 
outras oportunidades de renda e 
crescimento”, explicou.

Fundada em 2009, a Akmos 
tem sede administrativa em Belo 
Horizonte e fábrica em Goiás, com 
franquias espalhadas em todo o 
Brasil.

“Somos uma 
empresa inovadora, 
que busca unir 
esforços com pessoas de 
gabarito e capacitadas para ajudar 
no desenvolvimento de produtos com 
alto valor agregado e diferencial 
competitivo. E o Senai encaixa-se 
nesse perfil, a parceria rendeu bons 
resultados, com um novo cosmético 
que alia inovação e tecnologia.”

WILLIAN MIRANDA, empresário, fundador 
e diretor de expansão da Akmos

Alex Malheiros
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NOVAS TECNOLOGIAS

Projeto para armazenamento de 
energia é apresentado na Fieg 

Presidente da Câmara Setorial 
da Indústria da Construção da Fieg, 
o empresário Sarkis Nabi Curi abre, 
na Casa da Indústria, quarta-feira 
(03/07), evento de apresentação 
do projeto de pesquisa e desen-
volvimento de novas tecnologias 
de armazenamento de energia. O 
trabalho Aplicabilidade de Novas 
Tecnologias de Armazenamento 

de Energia em Suporte a Sinergia 
entre as Fontes Solar e Hidrelé-
trica foi desenvolvido por Furnas, 
em parceria com o Instituto Senai 
de Tecnologia em Automação 
Industrial.

A Amazon Web Services (AWS), 
uma companhia Amazon.
com (NASDAQ: AMZN), 

anunciou terça-feira (2/07) a assi-
natura de um Memorando de En-
tendimento com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai), 
para que as instituições promovam 
conjuntamente projetos voltados à 
educação tecnológica no Brasil. Por 
meio de programas de capacitação 
de profissionais, a cooperação bus-

ca atender à demanda constante do 
mercado de mão de obra qualifica-
da por tecnologia, em áreas como 
aprendizado de máquina, inteligência 
artificial e internet das coisas, entre 
outras relacionadas à computação 
em nuvem.

A colaboração fornecerá 
suporte, treinamento e eventos 
virtuais para a comunidade aca-
dêmica do Senai, para que os alu-
nos possam ser capacitados com 

o conteúdo dos programas globais 
da AWS em educação, pesquisa 
e inovação, como o AWS Educate 
e a AWS Academy. “Estamos em 
um momento muito positivo. As 
instituições já entenderam os be-
nefícios da tecnologia e estão pro-
curando novas maneiras de usar 
os recursos da computação em 
nuvem. Juntamente com o Senai, 
temos a oportunidade de fortalecer 
e capacitar uma nova geração de 

profissionais brasileiros, que serão 
inovadores e terão o conhecimento 
para trabalhar com as tecnologias 
mais avançadas “, afirma Max Pe-
terson, vice-presidente de vendas 
internacionais do setor público da 
AWS.

LEIA MAIS no  
Portal da Indústria
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Expediente

BOLETIM SEMANAL DE NOTÍCIAS DA FEDERAÇÃO 
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

NA NUVEM

Senai e Amazon Web Services 
se unem para incentivar a 
educação tecnológica no Brasil
Estudantes, docentes e pesquisadores terão acesso 
a programas educacionais da AWS sobre tecnologia, 
especialmente computação em nuvem

LEIA MAIS no site 
senaigo.com

Alex Malheiros
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