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1º ENCONTRO DO ECOSSISTEMA GOIANO DE INOVAÇÃO

FIEG BUSCA LIDERANÇA DE 
GOIÁS EM INOVAÇÃO

Em meio à pronta reação da 
Fieg à intenção do governo 
do Estado de cortar recur-

sos constitucionalmente reser-
vados à ciência e tecnologia, a 
Federação das Indústrias e o Se-
brae Goiás realizam terça-feira 
(20/08), às 8 horas, na Casa da 
Indústria, 1º Encontro do Ecos-
sistema Goiano de Inovação, 
que deverá trazer a Goiânia o 
ministro da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações, 
Marcos Cesar Pontes, e o presi-
dente da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), 
Leonardo Euler de Morais.  

O evento marca a apre-
sentação oficial do movimento 
Aliança pela Inovação em Goiás, 
iniciativa apoiada por 40 insti-
tuições que trabalham na área 
de fomento à ciência, pesquisa 
e tecnologia no Estado e que 
tem como desafio tornar Goiás 
protagonista do ecossistema de 
inovação no Centro-Oeste e um 

dos líderes nessa área em todo 
o País, a exemplo de iniciativa 
semelhante levada adiante por 
Santa Catarina desde 2017, com 
participação da Federação das 
Indústrias de Santa Catarina 
(Fiesc). Goiás está classificado 
como o segundo em inovação 
no Centro-Oeste e o décimo no 
País, em ranking da Federação 
das Indústrias do Estado do Ce-
ará (Fiec). 

“A Aliança pela Inovação 
em Goiás deixa de ser um pro-
jeto para se tornar uma reali-
dade”, afirma o presidente do 
Conselho Temático de Desen-
volvimento Tecnológico e Ino-
vação da Fieg (CDTI), Heribaldo 
Egídio. O movimento é alvo da 
reportagem Frente ampla pela 
inovação, publicada na edição 
de agosto da revista Goiás In-
dustrial. 

COM AMPLA PROGRAMAÇÃO, o 
encontro terá palestras gratuitas. As 
vagas são limitadas e as inscrições 
podem ser feitas por meio do link27

|  G O I Á S  I N D U S T R I A L  |  A g o s t o  2 0 1 9  | 

No papel, as estatísticas oficiais mos-

tram que os recursos destinados 

ao setor de ciência e tecnologia 

superaram os limites constitucionais nos 

últimos cinco anos, mas caíram 8,9% na 

primeira metade de 2019, alcançando R$ 

199,965 milhões no acumulado entre janei-

ro e junho, diante de R$ 219,510 milhões em 

igual período do ano passado. Constitucio-

nalmente, o Estado deve reservar 3,25% de 

sua receita líquida ajustada para essa área, 

distribuídos entre Universidade Estadual 

de Goiás (UEG), com 2,0%; Fundo Estadu-

al de Ciência e Tecnologia (Functec), com 

0,5%; Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Goiás (Fapeg), com mais 0,5%; 

e pesquisa e difusão tecnológica (0,25%).

Os projetos de ciência e tecnologia, 

portanto, deveriam receber algo como 

1,25% das receitas, mas isso pode mudar a 

depender do andamento das conversações 

entre governo, parlamentares e lideranças 

empresariais. Em meio às discussões so-

bre as novas medidas fiscais pretendidas 

INOVAÇÃO

FRENTE 
AMPLA 
PELA 
INOVAÇÃO

zz Pesquisa e desenvolvimento: Estado 

reduz em quase 9% recursos destinados à 

ciência e tecnologia no primeiro semestre, 

ameaçando investimentos no setor

Indústria reage à ameaça 

de corte de recursos 

constitucionalmente 

reservados à ciência e 

tecnologia e põe em 

cena o projeto Aliança 

pela Inovação em Goiás

Lauro Veiga Filho
Fotos: Alex Malheiros, Silvio Simões
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LEIA MAIS aqui

MAPA DO TRABALHO

Senai aponta 
crescimento de 
profissões ligadas 
à tecnologia 
Página 3

http://bit.ly/2YyFmJA.
https://www.calameo.com/read/001316097180ca4aab48c
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VALE DO SILÍCIO BRASILEIRO

Missão Benchmarking em Inovação 
leva empresários a Santa Catarina

��RUMO AO PÓDIO DA 
INOVAÇÃO - Em 
Florianópolis, comitiva 
goiana faz visitas técnicas 
a parques tecnológicos e 
a empresas e instituições 
de alta tecnologia

O s presidentes da Fieg, 
Sandro Mabel, e do 
Conselho de Desenvolvi-

mento Tecnológico e Inovação 
(CDTI), Heribaldo Egídio, lide-
ram desde quinta-feira (15/08), 
em Florianópolis, Santa Cata-
rina, a Missão Benchmarking 
em Inovação, destinada a Iden-
tificar melhores práticas para 
conduzir o Estado de Goiás ao 
crescimento do desempenho 
em inovação. A programação, 
que será completada nesta 
sexta-feira (16), inclui visitas 
técnicas a parques tecnológicos 
e a empresas e instituições que 
trabalham o fomento à inova-
ção naquele Estado, por cuja 
performance é chamado de 

“Vale do Silício brasileiro”, em 
alusão à região da baía de São 
Francisco, na Califórnia  (EUA), 
onde estão situadas várias 
empresas de alta tecnologia, 
destacando-se na produção 
de circuitos eletrônicos, na 
eletrônica e informática.

Os participantes vão 
conhecer as boas práticas im-
plantadas e o case catarinense 
de aliança pela inovação, a 
exemplo do que a Fieg apre-
senta terça-feira (20/08), na 
Casa da Indústria, durante o 
1º Encontro do Ecossistema 
Goiano de Inovação (leia na 
página 1). A ação busca nortear 
o planejamento de movimento 
que a Fieg e o Sebrae, juntamen-

te com outras 40 instituições, 
comandam para colocar Goiás 
na liderança de inovação e tec-
nologia no Centro-Oeste.

A missão goiana foi recebi-
da inicialmente na Federação 
das Indústrias de Santa Ca-
tarina (Fiesc), seguindo para 
a Associação Catarinense de 
Tecnologia (Acate) e ao Sapiens 
Parque, para visita às empre-
sas Inovalab, Neoprospecta, 
Nanovetores, Softplan, além 
do Instituto Senai de Inovação 
em Sistemas Embarcados. Lo-
calizado em Florianópolis (SC), 
o instituto oferece soluções em 
sistemas ciberfı́sicos com foco 
na gestão de tempo, custo e ris-
cos. Os segmentos estratégicos 

são as indústrias aeroespacial, 
automotiva, de energia, óleo 
e gás, automação e TIC, além 
dos setores de defesa, saúde e 
telecomunicações. O portfólio 
de serviços inclui sistemas de 
controle e otimização, proces-
samento de sinais, sistemas de 
comunicação e serificação, si-
mulação e gestão da qualidade.

Na sexta-feira, o grupo 
conhece a Fundação Centros 
de Referência em Tecnologias 
Inovadoras (Certi), uma organi-
zação de pesquisa, desenvolvi-
mento e serviços tecnológicos 
especializados que proporciona 
soluções inovadoras para a 
iniciativa privada, governo e 
terceiro setor.
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P rofissões ligadas à tecno-
logia estão entre as que 
mais vão crescer nos 

próximos anos, de acordo com 
o Mapa do Trabalho Industrial 
2019-2023. O trabalho é ela-
borado pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai) para subsidiar a oferta 
de cursos da instituição. De 
acordo com o levantamento, 
estima-se que a ocupação de 
condutor de processos roboti-
zados apresentará a maior taxa 
de crescimento porcentual do 
número de empregados para o 
período: 22,4% de aumento nas 
vagas disponíveis, enquanto o 
crescimento médio projetado 
para as ocupações industriais 
será de 8,5%. Esse resultado re-
flete as mudanças tecnológicas 
e a automação do processo de 
produção, que demandará cada 
vez mais profissionais na área 
de implementação de processos 
robotizados. 

O Mapa também prevê 
que o Brasil terá de qualificar 
10,5 milhões de trabalhado-
res em ocupações industriais 
nos níveis superior, técnico, 
qualificação profissional e 
aperfeiçoamento até 2023. 
Essas ocupações têm em sua 
formação conhecimentos de 
base industrial e por isso são 
oferecidas pelo Senai, mas es-
ses profissionais podem traba-

lhar tanto na indústria quanto 
em outros setores.

As áreas que mais vão de-
mandar formação profissional 
são transversais (1,7 milhão), 
metalmecânica (1,6 milhão), 
construção (1,3 milhão), logísti-
ca e transporte (1,2 milhão), ali-
mentos (754 mil), informática 
(528 mil), eletroeletrônica (405 
mil), energia e telecomunica-
ções (359 mil). Profissionais 
com qualificação transversal 
trabalham em qualquer seg-
mento, como profissionais de 
pesquisa e desenvolvimento, 
técnicos de controle da produ-
ção e desenhistas industriais, 
que atuam em várias áreas. 

A demanda por qualifica-
ção prevista pelo Mapa inclui, 

em sua maioria, o aperfeiçoa-
mento de trabalhadores que já 
estão empregados e, em parcela 
menor (22%), aqueles que pre-
cisam de capacitação para in-
gressar no mercado de trabalho. 
Essa formação inicial inclui a 
reposição em vagas já existen-
tes e que se tornam disponíveis 
devido a aposentadoria, entre 
outras razões. 

CRESCIMENTO – Em relação 
aos novos empregos, o Mapa do 
Trabalho Industrial aponta que 
as maiores taxas de crescimen-
to serão de ocupações que têm 
a tecnologia como base. Além 
dos condutores de processos 
robotizados, estão pesquisado-
res de engenharia e tecnologia 

(aumento de 17,9%); engenhei-
ros de controle e automação, 
engenheiros mecatrônicos e 
afins (14,2%); diretores de ser-
viços de informática (13,8%); 
operadores de máquinas de 
usinagem CNC (13,6%), etc. 

LEIA MAIS no portal da Fieg 
e reportagem As profissões 
do futuro do presente, 
publicada na revista Goiás 
Industrial de agosto
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MERCADO DE TRABALHO

AS PROFISSÕES 
DO FUTURO 
DO PRESENTE

Dehovan Lima e Luciana Amorim

Em paradoxo com o alto índice de 

desemprego, irredutível em dois 

dígitos, o mercado de trabalho bra-

sileiro já se movimenta sob o conceito da 

indústria 4.0, a quarta revolução industrial 

que integra meio físico e virtual, e o cená-

rio detectado em pesquisa da consultoria 

Roland Berger é de escassez de mais de 200 

milhões de trabalhadores qualificados no 

mundo nos próximos 20 anos.

Nessa realidade, as empresas buscam 

qualificação e inovação de forma indisso-

ciável uma da outra, alterando e muito o 

elenco de habilidades exigidas no espaço 

de três anos (veja quadro). 

O modelo Senai Sesi de Prospecção, 

que nasceu da discussão entre especialistas 

nos setores de tecnologia, empresários e 

meio acadêmico, aponta quais as principais 

tendências da indústria e quais as novas 

ocupações de que o mercado vai precisar 

em futuro próximo, não mais do que uma 

década (veja quadro), identificando as  pos-

síveis mudanças nos perfis profissionais 

(geradas pelas transformações tecnológi-

cas e organizacionais em curso) e novas 

demandas por serviços educacionais. O 

trabalho estratégico é referência e já foi 

aplicado em mais de 20 países da América 

Latina.

zzMárcio Guerra, gerente executivo 

da Unidade de Estudos e Prospecção 

da CNI: “É preciso estruturar curso, 

currículo, estrutura física, adequação 

com indústria e mercado, para depois 

formar o novo profissional”

MAPA DO TRABALHO

Profissões ligadas à tecnologia terão alto 
crescimento até 2023, aponta Senai

https://www.sistemafieg.org.br/noticia-profissoes-ligadas-a-tecnologia-terao-alto-crescimento-ate-2023-aponta-senai
https://www.calameo.com/read/001316097180ca4aab48c
https://www.calameo.com/read/001316097180ca4aab48c
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CHICLETE COM PIMENTA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
HOMENAGEIA ALUNOS DO SESI GOIÁS

��Deputado Delegado Eduardo 
Prado visita alunos campeões de 
robótica no Sesi Canaã e ganha 
camiseta do time Gametech: 
homenagem na Assembleia

O s sete estudantes do en-
sino médio do Sesi Canaã 
vencedores do Torneio 

Aberto de Robótica de West 
Virgínia, nos Estados Unidos, 
realizado em julho, receberão 
mais uma homenagem pela 
façanha, a criação da goma de 
mascar de pimenta, conhecida 
como ‘chiliclete’, que aguça o 
paladar dos astronautas em 
viagens espaciais. 

Já distinguidos com certi-
ficados pela Agência Espacial 
Brasileira, em Brasília, com 
Moção de Aplausos da Câma-
ra de Vereadores de Goiânia, e 
diplomas de Honra ao Mérito 

do Crea-GO, desta vez os cam-
peões da robótica ganharão o 
reconhecimento da Assembleia 
Legislativa de Goiás. Em ses-
são marcada para quarta-feira 
(21/08), às 19h45, no Auditório 
Solon Amaral, eles também re-
ceberão diplomas de Honra ao 
Mérito do Legislativo goiano, 
em propositura do deputado 
Delegado Eduardo Prado, em 
iniciativa conjunta com os de-
putados estaduais Cel. Adailton 
e Delegado Humberto Teófilo. 

Prado esteve pessoalmente 
no Sesi Canaã na terça-feira (13) 
para formalizar o convite para a 
homenagem. Ele parabenizou 

os estudantes e os incentivou a 
participar da política, encami-
nhando propostas de projetos 
de lei que contribuam com a 
cidadania e proporcionem mais 
oportunidades para a nova 
geração. “Nosso gabinete está 
com as portas abertas para 
recebê-los e para encaminhar, 
junto ao Legislativo, as deman-
das da juventude”, afirmou o 
parlamentar.

LEIA MAIS na 
reportagem INOVAÇÃO 
COM SABOR DE PIMENTA, 
publicada na revista Goiás 
Industrial de agosto

DE PIMENTA
INOVAÇÃO 
COM SABOR
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zzO time campeão nos 

EUA: em pé, Ana Sofia, 

Eduardo, Felipe e João 

Paulo. Agachados, 

DanLucas, Miguel e Kairo

ENTREVISTA

Diretor presidente do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT) e professor do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Jefferson de 

Oliveira Gomes aponta os desafios ambientais 

para a indústria

INOVAÇÃO

EM BUSCA DE 
PROTAGONISMO 

EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

MERCADO DE TRABALHO

CONHEÇA AS 
PROFISSÕES 
DO FUTURO DO 
PRESENTE

GOMA DE MASCAR À BASE DE PIMENTA BODE LEVA ALUNOS DO 

SESI GOIÁS A UMA VERDADEIRA VIAGEM ESPACIAL, COM VITÓRIA 

NO ABERTO DE ROBÓTICA DE WEST VIRGÍNIA (EUA) 

Tatiana Reis

“Nosso gabinete 
está com as portas 
abertas para 
recebê-los e para 
encaminhar, junto 
ao Legislativo, 
as demandas da 
juventude.”
DEPUTADO DELEGADO EDUARDO PRADO, 
aos alunos do Sesi, durante visita

https://www.calameo.com/read/001316097180ca4aab48c
https://www.calameo.com/read/001316097180ca4aab48c
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�� INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: Técnicos do Senai Goiás Júlio César Barbosa Mota e Lucas José dos Santos, 
da equipe que desenvolveu a Mini-ETE, em parceria com a Toctao Engenharia

SUSTENTABILIDADE EM CANTEIROS

Mini-ETE da Toctao e Senai é destaque, em 
São Paulo, entre 30 casos de inovação

A premiadíssima Mini-ETE, 
estação de tratamento 
portátil desenvolvida 

em parceria pela Toctao En-
genharia e pelo Senai Goiás, 
foi uma das 30 experiências 
de empresas que resultaram 
em inovações apresentadas 
terça-feira (13/08), durante o 
seminário Casos de Inovação da 
Indústria, no Museu de Arte de 
São Paulo (Masp). Em comum, 
essas indústrias acumulam 
iniciativas bem-sucedidas que 
garantiram resultados de im-

pacto, retratados no livro Inovar 
é desenvolver a indústria do 
futuro: 30 casos de inovação 
em pequenas, médias e grandes 
empresas, lançado no evento, 
realizado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), entidades responsá-
veis por selecionar os casos de 
sucesso.

A construtora goiana, com 
600 empregados e um amplo 
portfólio de obras de grande 

porte, investe na sustentabili-
dade dos canteiros de obras. A 
Mini-ETE produz água de reuso 
a partir dos efluentes gerados 
nos canteiros de obras, poupan-
do a rede pública de esgotos e 
gerando economia de cerca de 
70% no uso de água potável.

Com a experiência, a 
Toctao Engenharia acumula 
ainda o 5º Prêmio Nacional de 
Inovação, da CNI e do Sebrae, 
conquistado em 2017, o 21º 
Prêmio CBIC de Inovação e 
Sustentabilidade, da Câmara 

Brasileira da Indústria da Cons-
trução, o 15º Prêmio Crea-GO 
de Meio Ambiente e 1º Prêmio 
Sinduscon Goiás de Boas Práti-
cas (Construir Mais), no mesmo 
ano.

Construída com recur-
sos do Edital Senai Sesi de 
Inovação, a máquina portátil 
minimiza os impactos am-
bientais causados pelo consu-
mo de recursos hídricos nas 
construções.

Alex Malheiros
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EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Alunos do Sesi Campinas 
concluem programa Miniempresa

P ela 17ª vez, a Escola Sesi 
Campinas marca presen-
ça no programa Miniem-

presa, desenvolvido pela ONG 
Junior Achievement e voltado 
a estudantes do ensino médio. 
A formatura foi realizada terça-
-feira, no Centro de Convenções 
de Goiânia, com entrega de di-
ploma para 237 concluintes de 
10 escolas das redes estadual, 
federal, conveniada e particular 
de ensino, entre eles 26 alunos 
do Sesi, que criaram a empresa 
estudantil Infinity Bags S.A/E. 

O programa proporciona 
experiência prática em negó-
cios por meio da organização e 
operação de uma empresa. Os 
estudantes devem, em 15 jorna-
das, totalizando 52 horas, mon-
tar uma empresa estudantil, 
escolher e produzir um produto 
sustentável, captar investidores 
e lidar com todos os processos 
de produção, marketing e RH 
de uma organização. A proposta 
visa trabalhar o empreendedo-
rismo entre os jovens, possibili-
tando-lhes aprender conceitos 

de livre iniciativa, mercado, 
comercialização e produção, 
engajando-os no mercado.

Neste ano, os estudantes 
do Sesi optaram por fabricar 
bolsas de tecido, com base de 
caixa de leite. Ao todo, foram 
vendidas 91 peças, com arre-
cadação de R$ 1.406,50. Os 
valores dos impostos simbó-
licos que a empresa deveria 
recolher foram destinados à 
instituição Resgate da Paz, que 
ajuda mulheres em situação de 
risco social.

Para desenvolvimento das 
planilhas e os conhecimentos 
empresariais, os estudantes 
receberam o apoio de três 
voluntários capacitados pela 
Junior Achievement, uma delas 
a ex-aluna da escola Sesi Cam-
pinas, hoje publicitária, com 
atuação na empresa Bubbly 
Digital Media. 

��Alunos do Sesi 
Campinas recebem 
diplomas em 
formatura no Centro de 
Convenções de Goiânia

An
dr

é 
Co

st
a



7

|  G o i â n i a  1 5 - 0 8 - 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  |

A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) 
esteve presente na 1ª 

edição da Expo Municípios, 
realizada dias 7 e 8 de agosto, 
no Centro de Cultura e Conven-
ções de Goiânia. A Fieg montou 
um estande, no qual IEL Goiás, 
Sesi e Senai apresentaram e ofe-
receram seus produtos e ser-
viços nos dois dias de evento. 
Vice-presidente da Fieg, Flávio 
Rassi participou da cerimônia 
de abertura e de um painel 
sobre a Ferrovia Norte-Sul e 
sua importância na estrutura 

logística de Goiás e de todos os 
Estados vizinhos.

“A parceria entre Expo Mu-
nicípios e o IEL Goiás é de suma 
importância para as entidades e 
para o Estado. A capilaridade do 
sistema e a parceria que temos 
em todo o Estado favorecem 
este tipo de evento. Fieg, Sesi, 
Senai, IEL e ICQ Brasil têm 
muito a contribuir com Goiás”, 
ressaltou o superintendente do 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goi-
ás), Humberto Oliveira.

O IEL Goiás ofereceu 
ao público vagas de estágio, 

cadastro de Jovem Aprendiz, 
além de apresentar seu extenso 
cardápio de produtos e serviços, 
oferecendo soluções nas áreas 
de gerenciamento e automação 
de processos, gestão de pessoas, 
consultoria, pesquisa, educação 
empresarial e Programa de De-
senvolvimento de Fornecedores 
(PDF Goiás). A área de estágio 
ofertou mais de 200 vagas na 
capital e no interior, com mais 
de 150 atendimentos e 30 
encaminhamentos.

O estágio é o carro-chefe 
do IEL Goiás, que tem estagiá-

rios em inúmeros municípios 
goianos por meio de convênio 
com as prefeituras. “Para o 
IEL, estar na Expo Municípios 
2019 é um momento muito 
importante diante de nossas 
estratégias comerciais. Temos 
de estar perto dos municípios, 
pois temos parcerias com 82 
deles e precisamos mostrar 
nossas potencialidades e pros-
pectando negócios com aqueles 
que ainda não são parceiros, 
nos dá uma grande visibilidade 
perante vários seguimentos e 
entidades que nos interessam 
muito do ponto de vista estra-
tégico”, avaliou o gerente de re-
lações com o mercado, Cleider 
Fonseca.

LEIA MAIS no site do IEL

PRODUTOS E SERVIÇOS

FIEG MARCA PRESENÇA NA 
EXPO MUNICÍPIOS 2019

��NORTE-SUL: 
Vice-presidente da 
Fieg Flávio Rassi 
participa de painel 
sobre a ferrovia, 
durante a Expo 
Municípios

Silvio Simões

https://www.ielgo.com.br/iel/site/NoticiaVisualizar.do?vo.codigo=559&v=3#scrollto
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3º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA INDÚSTRIA

Fieg e IEL Goiás têm trabalho 
reconhecido nacionalmente

A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) 
ficou entre as três primei-

ras entidades estaduais que 
atenderam o maior número 
de empresas por meio do Pro-
grama CNI/Sebrae de Inovação. 
O reconhecimento foi feito du-
rante o 3º Encontro Nacional de 
Gestores da Indústria, realizado 
nos dias 13 e 14 de agosto, no 
Museu de Arte de São Paulo 
(Masp), na capital paulista. 

Integrante do Sistema Fieg, 
o IEL Goiás conduziu todo o 
processo realizado em Goiás. 
“Ficamos em 3º lugar em in-
serção da Gestão da Inovação 
no País, atrás apenas de Santa 

Catarina e Bahia. Considera-
mos uma grande vitória para 
nosso Estado. Promovemos a 
inserção do modelo de gestão 
da inovação em 62 micro e 
pequenas indústrias em Goiás 
e temos muito orgulho por ter-
mos conduzido esse processo 
dentro de nossa metodologia 
e de termos uma equipe tão 
comprometida”, comemorou 
a coordenadora de Inovação do 
IEL Goiás, Lidiane Abreu.

EMPRESA GOIANA 
ENTRE AS 10

Entre as 798 empresas 
contempladas pelo programa 
em todo o País, as dez que ti-

veram os melhores resultados 
foram selecionadas para figurar 
na publicação 10 Boas Práticas 
de Gestão da Inovação em Micro 
e Pequenas Empresas, lançada 
ontem, no evento. Goiás foi re-
presentado pela 3DB Solutions, 
um dos cases de tecnologia. 

“A 3DB começou em 2012, 
com três amigos que trabalha-
vam juntos há 19 anos e vi-
nham de um momento muito 
turbulento na empresa em que 
trabalhavam. E foi isso que fez 
com que nos mexêssemos. 
Naquele momento, tínhamos 
alta capacitação, excelência no 
atendimento e sabíamos cui-
dar de banco de dados. Quero 

agradecer ao IEL Goiás e ao 
Sebrae, que nos deram total e 
irrestrito apoio para que hoje 
pudéssemos estar aqui, sendo 
honrados e reconhecidos como 
uma das melhores práticas de 
gestão da inovação”, ressaltou 
Rogério Di Magalhães, diretor 
financeiro da 3DB.

LEIA MAIS no site do IEL

��Lidiane Abreu, 
coordenadora de Inovação 
do IEL Goiás, destaca 
resultado nacional; 
representantes dos Estados 
participantes do Projeto 
CNI Sebrae de Inovação 
durante o 3º Encontro 
Nacional de Gestores da 
Indústria, em São Paulo

Alex Malheiros

https://www.ielgo.com.br/iel/site/NoticiaVisualizar.do?vo.codigo=560&v=3#scrollto
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SOLIDARIEDADE

Campanha Sesi 
Senai Doe Sangue, 
Doe Vida chega à 
Câmara de Goiânia

��Na Câmara, o 
vice-presidente da 
Fieg André Rocha com 
o presidente do 
Legislativo, Romário 
Policarpo, e os 
vereadores Andrey 
Azeredo, Denício 
Trindade (esquerda) e 
Emilson Pereira (direita)

��Unidade móvel 
coleta sangue na 
Câmara de Vereadores 
de Goiânia 

A Câmara de Vereadores de 
Goiânia recebeu quarta-
-feira (14/08) a campa-

nha Sesi Senai Doe Sangue, 
Doe Vida. Com propositura do 
vereador Andrey Azeredo, essa 
é oitava etapa da mobilização 
encampada pelo Sistema In-
dústria. No total, já foram ar-
recadadas 705 bolsas de sangue 
em ações móveis na Casa da 
Indústria e nas unidades Sesi 
Campinas, Sesi Jaiara, Sesi 
Aparecida, Teatro Sesi, Clube 
Ferreira Pacheco e Sesi Jundiaí. 
A campanha tem parceria do 

Hemocentro e vai percorrer, até 
o final do ano, as unidades Sesi 
Senai da capital e do interior 
de Goiás.

Representando a Federa-
ção das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg) na abertura 
da campanha no Legislativo 
municipal, o vice-presidente 
André Rocha destacou o en-
gajamento dos vereadores na 
mobilização, que busca salvar 
vidas em Goiás. “É a Casa do 
Povo se posicionando sobre a 
importância de doar sangue e 
incentivando essa rede de soli-

dariedade junto à população”, 
afirmou na tribuna.

Autor da iniciativa no Le-
gislativo, o vereador Andrey 
Azeredo parabenizou a Fieg 
pela campanha e destacou a 
união entre a sociedade e o 
poder público na construção 
de soluções para os desafios en-
frentados, como a falta de san-
gue. Para ele, são ações como 
essa, envolvendo vários entes, 
que promovem a conscientiza-
ção na sociedade. “A Fieg, com 
mais essa ação, mostra que faz 

uma gestão diferenciada, que 
além de gerar emprego e produ-
zir desenvolvimento, multiplica 
solidariedade”, observou.

A sessão plenária na 
Câmara de Goiânia, que teve 
tribuna livre, contou com a ma-
nifestação de parlamentares, 
que elogiaram a Campanha Sesi 
Senai Doe Sangue, Doe Vida e 
defenderam a manutenção dos 
recursos para o Sistema S.

LEIA MAIS no portal 
do Sistema Fieg

Fotos: Tatiana Reis

https://www.sistemafieg.org.br/noticia-campanha-sesi-senai-doe-sangue-doe-vida-chega-a-camara-de-goiania
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INDUSTRIALIZAÇÃO

FIEG PARTICIPA DE FÓRUM ECONÔMICO 
EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) 
marcou presença, terça-

-feira (13/08), no 2º Fórum de 
Desenvolvimento Econômico 
de Santo Antônio do Desco-
berto, no Entorno do Distrito 
Federal. O encontro reuniu 
empresários, investidores, 
representantes do governo de 
Goiás, parlamentares e comu-
nidade local para apresentar as 
potencialidades do município 
com a implementação do Polo 
Industrial BR-060. 

Representando a Fieg, o 
vice-presidente Antônio Al-
meida salientou que o Estado 
precisa de novos investimentos, 
de novas indústrias, gerando 
empregos e oportunidades. “A 
Federação apoia e estimula o 

crescimento industrial em Goi-
ás e, por meio do Sesi e Senai, 
oferece inovação, educação pro-
fissional, cursos voltados para 
a Indústria 4.0”, acrescentou. 

Palestrante do fórum, o ge-
rente de Educação Profissional 
do Senai, Weysller Matuzinhos 
de Moura, apresentou os servi-
ços oferecidos pelo Sesi e Senai 
ao novo empreendimento. Para 
o professor, é essencial que o 
município invista em qualifica-
ção, cursos, treinamentos para 
a demanda que será destinada 
às indústrias. 

O prefeito de Santo An-
tônio do Descoberto, Adolpho 
Roberto Souza Von Lohrmann, 
falou sobre a proximidade do 
Distrito Federal e a possibilida-
de de atração de investimentos: 

“Nós temos um grande mercado 
consumidor em Brasília, que 
precisamos trazer para Santo 
Antônio. Vamos mudar a rea-
lidade do município”, enfatizou. 

De acordo com o secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Agricultura e Pesca, Eduardo 
Pickler Schulter, o município 
é cortado por trecho de 15 qui-
lômetros da BR-060, que liga 
Goiânia a Brasília, onde não 
havia nenhum investimento 
econômico. “Nós já temos 
quatro empreendimentos que 
devem ser instalados ao longo 
da rodovia e hoje (terça-feira) 
vamos entregar a primeira li-
cença prévia para a empresa J. 
Fleury, que será a pioneira do 
Polo Industrial”, afirmou. 

O empresário Juliano 

Fleury, dono da empresa J. 
Fleury, falou sobre o investi-
mento pioneiro que será ins-
talado no município: “Estamos 
trazendo um condomínio dife-
renciado, segmentado no setor 
de indústria, logística, polo de 
confecções e atrações”. Segun-
do o empresário, a estimativa é 
de gerar 3 mil empregos diretos 
e com uma previsão de 24 me-
ses de implantação. 

POLO INDUSTRIAL
Santo Antônio do Desco-

berto fica a cerca de 180 km de 
Goiânia, com uma população 
estimada em 67.993 habitantes. 
No início de julho deste ano, 
foi assinado com o governo do 
Estado protocolo de intenções 
para a instalação do Polo In-
dustrial, com um investimen-
to privado no valor de R$ 90 
milhões e previsão de gerar 3 
mil empregos diretos e cerca de 
12 mil indiretos. A expectativa 
é receber 70 empresas. 

O projeto do Polo Industrial 
de Santo Antônio do Descoberto 
já havia sido discutido na Fieg, 
durante visita do prefeito Adol-
pho Roberto Souza Von Lohr-
mann, à Casa da Indústria, onde 
foi recebido pelo presidente, 
Sandro Mabel.

��Vice-presidente da Fieg Antônio Almeida fala na abertura de fórum em Santo Antônio do 
Descoberto: estímulo ao crescimento industrial

Luciana Amorim
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PARCERIA

Diretoria do Sistema Fecomércio 
faz encontro no Sesi Aruanã

D iretores do Sistema Feco-
mércio visitaram, entre 
os dias 1º a 4 de agosto, 

a unidade do Sesi de Aruanã, às 
margens do Rio Araguaia. O pre-
sidente do Sistema Fecomércio/
Sesc/Senac-GO, Marcelo Baioc-
chi, ressaltou que o encontro 
contou com uma programação 
de trabalho e de lazer, já que 
representou também um mo-
mento de confraternização da 
diretoria. 

Baiocchi sublinhou que 
a diretoria foi extremamente 
bem recebida na unidade do 

Sesi, que faz parte da Federa-
ção das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), e acenou que 
há uma sinergia também entre 
as entidades que compõem o 
Fórum Empresarial. “Da mes-
ma maneira que temos essa 
aproximação entre Fecomér-
cio, Sesc e Senac, temos com 
o Fórum Empresarial”, disse. 
“Então, a diretoria da Fecomér-
cio, sempre que possível, vai 
estar junto com a diretoria da 
Fieg e de outras entidades do 
Fórum, nesse processo de apro-
ximação, porque temos muito 

interesses em comum, em prol 
do progresso da economia de 
Goiás”, afirmou ainda.

Na oportunidade, a dire-
toria realizou a sua costumeira 
reunião mensal, corresponden-
te à avaliação das atividades 
do mês de julho. Os diretores 
ainda fizeram um balanço do 
trabalho realizado no primeiro 
semestre do ano e discutiram o 
planejamento para os próximos 
meses.

��Diretores do Sistema 
Fecomércio realizam 
reunião no Sesi Aruanã: 
sinergia entre as entidades

“A Fecomércio, 
sempre que possível, 
vai estar junto com 
a Fieg e outras 
entidades do Fórum, 
nesse processo de 
aproximação, porque 
temos muito interesses 
em comum, em prol 
do progresso da 
economia de Goiás.”
MARCELO BAIOCCHI, presidente do 
Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-GO
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VAPT-VUPT

CÂMARA DE ANÁPOLIS HOMENAGEIA 
SESI JUNDIAÍ – A Câmara de Anápolis 
realiza, quinta-feira (22/08), às 9 horas, 
sessão solene, proposta pela vereadora 
Professora Geli, para homenagear o Sesi 
Jundiaí, que completou no início do mês 
56 anos de sua instalação, por relevantes 
serviços prestados à sociedade anapolina 
e goiana. Na oportunidade, serão 
homenageados o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e 
diretor regional do Sesi Goiás, empresário 
Sandro Mabel; o superintendente do 
Sesi, Paulo Vargas; a diretora da escola, 
Marciana Neves, além de outras pessoas 
importantes na história da unidade.

SENAI QUALIFICA PCDS – A Faculdade 
Senai Fatesg, no Setor Universitário, em 
Goiânia, realiza terça-feira (20/08), às 
13h30, aula inaugural do curso de montador 
e reparador de computadores para pessoas 
com deficiência, desenvolvido em parceria 
com a Associação de Pais, Amigos e Pessoas 
com Deficiência do Funcionalismo do Banco 
do Brasil (APABB) e o Instituto Cooperforte. 

NO ENTORNO DO DF

IEL realiza processos seletivos de estágio 
em Cidade Ocidental e Valparaíso

Nesta semana, a unidade Luziânia do IEL Goiás 
realiza processos seletivos na prefeitura de Cidade 
Ocidental e de Valparaíso de Goiás, no Entorno do 
Distrito Federal, com mais de 350 vagas de estágio. 

Em Valparaíso, foram disponibilizadas 130 vagas de estágio 
e outras 120 de cadastro de reserva para estudantes dos cursos 
superiores de pedagogia, licenciatura em música e pós-graduação 
na área de educação. A seleção é feita na Faculdade Anhanguera, 
em Valparaíso. O resultado final sai no próximo dia 21.

Em Cidade Ocidental, foram disponibilizadas 62 vagas 
de estágio e outras 47 de cadastro de reserva para estudantes 
dos cursos superiores de pedagogia, jornalismo, publicidade e 
propaganda e libras. O resultado final sai no próximo dia 23.
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Expediente

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

FEIRA AUTOMOTIVA – Referência na formação de 
profissionais para o setor automotivo, a Escola Senai Vila 
Canaã sedia, nesta sexta e sábado, a 5ª Feira de Peças e 
Tecnologia Automotiva (Expo Peças), com vários lançamentos 
do mercado de autopeças e acessórios, além de palestras 
gratuitas sobre mecânica e empreendedorismo.

INSCREVA-SE 
no site: www.
senaigo.com.br
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