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PEC 45

Goiânia discute Reforma Tributária
e Fieg age pelos incentivos fiscais

A

Federação das Indústrias
do Estado de Goiás (Fieg),
que acaba de concluir balanço apontando redução, no
primeiro semestre de 2019, de
75% no montante dos incentivos fiscais e de 24% no número
de projetos aprovados no Produzir, com base em dados da
Secretaria Estadual de Indústria
e Comércio, engrossou coro do
setor produtivo goiano diante
da proposta de emenda da Reforma Tributária, que potencializa riscos à concessão dos
incentivos.
A conhecida PEC 45, de
autoria do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), foi alvo de
ampla discussão segunda-feira
(16/09), no Sesc Cidadania, em

Goiânia, primeira capital das
cinco regiões brasileiras a receber audiência pública sobre
o assunto, em tramitação na
Câmara dos Deputados. Outra
ameaça da proposta, apontada
pelo setor público, diz respeito
à autonomia dos municípios,
representada pela divisão do
bolo do Imposto sobre Operações com Bens Serviços (IBS),
que substituiria IPI, PIS, Cofins,
ICMS e ISS, entre União, Estados
e municípios.
Substitutivos – Relator de
PEC sobre reforma tributária
quando ainda deputado federal,
o presidente da Fieg, Sandro
Mabel, defende substitutivos
à atual proposta apresentados
pelo setor produtivo. A estraté-

gia inclui a garantia de que os
Estados e municípios não percam arrecadação, a criação de
um fundo para ressarcimento,
proteção para micro e pequeno
empreendedor contra aumentos tributários, além da criação
de fundo de desenvolvimento
das regiões Centro-Oeste e Norte do País.
“Apresentamos duas modificações, nas duas PECs – no
Senado e na Câmara – para
que pudéssemos introduzir
mecanismos que melhorem a
arrecadação e limitem a carga
tributária”, disse. 
LEIA MAIS no portal
do Sistema Fieg

Alex Malheiros

“

Hoje nossos tributos
são invertidos. Quem
ganha menos paga mais
impostos, pois eles incidem
sobre o consumo e não
sobre a renda. É preciso
inverter essa pirâmide.”

Sandro Mabel, presidente da
Fieg, durante a audiência
pública sobre a Reforma
Tributária em Goiânia
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DESENVOLVIMENTO

Movimento por desenvolvimento e empregos une
entidades empresariais e de trabalhadores em Goiás

A

s entidades que formam
o Fórum Empresarial
Goiano, entre elas a Fieg,
e mais de dez associações de
trabalhadores, incluindo sindicatos, federações e centrais,
lançaram nesta sexta-feira
(20/09), em Goiânia, o Movimento em Defesa do Desenvolvimento e dos Empregos. A
iniciativa, que agrega também a
academia e lideranças do setor
cultural, se deu com o objetivo
de discutir o cenário econômico
goiano e, ao final, propor políticas públicas e projetos que
contribuam para o crescimento
do Estado.
“O movimento nasce em
momento oportuno, em que o
País ensaia sair de uma grave
crise econômica, da forte recessão dos últimos três anos.
Precisamos dar as mãos, para
conseguir a volta por cima, retomar um círculo virtuoso de
desenvolvimento, traduzido em
maior geração de empregos, de

Silvio Simões


Lançamento do Movimento por Desenvolvimento e Empregos reúne lideranças de entidades
empresariais e de trabalhadores. Fieg foi representada pelo vice-presidente André Rocha

renda, favorecendo os municípios, o Estado e a sociedade”,
disse o vice-presidente da Fieg,
André Rocha, sobre a iniciativa.
Após o lançamento, na
Federação dos Trabalhadores
Rurais Empregados Assalariados de Goiás (Fetaer-GO),
o próximo passo será a realização de seminários nos cinco

principais polos econômicos
regionais – Rio Verde, Anápolis,
Catalão, Goianésia e Itumbiara
–, fechando com um grande
evento em Goiânia, no final de
outubro. A proposta é que os
setores envolvidos tracem um
diagnóstico dos desafios para
o desenvolvimento econômico
sustentado, atração e realiza-

ção de investimentos privados,
política de incentivos fiscais,
qualificação dos trabalhadores
e geração de novos empregos
em Goiás.
LEIA MAIS no Portal
do Sistema Fieg
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Trabalhadores de

PARCERIA

Senai habilita 1,6 mil eletricistas de
rede de empresas parceiras da Enel e
vai qualificar mais 1,4 mil até 2020

E

Sistema Fieg/Ascom

m meio à queda de braço
na Justiça e muita polêmica, que resultaram em
acordo firmado com o governo
do Estado no final de agosto,
a Enel Distribuição Goiás vem
investindo fortemente em
desenvolvimento de recursos
humanos, um dos fatores decisivos para aprimorar a qualidade do serviço que presta à

5

empresas terceirizadas da
Enel participam de
treinamento de campo e em
sala de aula: competência
técnica e segurança

Dehovan Lima

população e expandir sua rede
no Estado.
Um braço forte nessa estratégia, o Senai Goiás desenvolve
este ano projetos arrojados de
formação e certificação profissional atendendo a companhia
e empresas terceirizadas. Em
quatro meses de trabalho, a
instituição da indústria habilitou algo em torno de 1,6 mil

eletricistas de redes das equipes
de emergência das terceirizadas
da Enel. São trabalhadores que
estão aptos a trabalhar nas redes de distribuição da energia
elétrica do Estado com competência técnica e, principalmente, com segurança. “Foram
13 instrutores trabalhando de
segunda a segunda para esse
feito. Ainda não terminamos,

porém o mais critico já foi
atendido”, afirma o diretor da
Faculdade Senai, Dario Queija
de Siqueira. Além disso, o Senai
desenvolveu este ano duas turmas de gestão para empresários
das empresas terceirizadas, suprindo gargalos das prestadoras
de serviços nessa área.
LEIA MAIS no site do Senai

Cursos Senai In Company.
Leve essa ideia para sua empresa.
Cursos de
Aprendizagem
Qualiﬁcação
Formação técnica

Conheças as soluções do
Senai para sua empresa
www.senaigo.com.br
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Cristiano Borges

FORMANDO PARA A INDÚSTRIA

Maratona da Educação
mobiliza Sesi e Senai

A

indústria vem sofrendo
significativas mudanças
a cada ano, principalmente diante dos avanços
tecnológicos. Com o novo
panorama da Indústria 4.0, a
necessidade de profissionais
qualificados e atualizados
surge como um vasto campo
para absorção de pessoas que
tenham propriedade nas áreas de automação inteligente e

sistemas cyber-físicos conectados pela Internet das Coisas e
controlados por plataformas de
Inteligência Artificial.
É esse o contexto apontado
pelo Sesi e Senai Goiás para a
realização da Maratona da
Educação – Formando para a
Indústria, que mobiliza as instituições dia 27 de setembro, no
Instituto Senai de Tecnologia
em Automação, no Setor Cen-

tro-Oeste, em Goiânia. Durante
todo o dia, das 8 às 20 horas, diretores das unidades escolares
que oferecem Educação Básica
e Educação Profissional terão à
frente o desafio de desenvolver
estratégias que promovam proximidade e conectividade entre
alunos e a indústria, bem como
soluções inovadoras voltadas
ao ensino e à gestão em educação. O momento é de buscar
respostas para perguntas propostas visando à melhoria da
qualidade do ensino, com foco
na indústria:

Como atrair, convidar e
conquistar os alunos Sesi
Senai a pensarem em
contribuir com a indústria?


Como conectar os alunos
Sesi Senai com a indústria?


Como nossos alunos
podem se sentir parte desse
processo de transformação
em busca de soluções
para as necessidades
emergentes da indústria?

Como nossas atividades
educacionais podem estar
alinhadas às necessidades
da indústria?
Os projetos elaborados por
cada equipe serão avaliados
por uma banca e o vencedor
receberá R$ 500 mil para investimentos em tecnologia na
educação.

Serviço de Saúde e Segurança
no Trabalho é com o Sesi
Um único lugar com todas as soluções

www.sesigo.org.br
4002 6213
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MELHORES & MAIORES DE 2019 // REVISTA EXAME

Piracanjuba é a campeã do
setor de bens de consumo

A

lém de celebrar o posto
de 9ª marca mais escolhida nos lares de todo o
País, a Piracanjuba comemora
mais um reconhecimento de sucesso em 2019: eleita a melhor
empresa do setor de Bens de
Consumo pela Revista Exame.
O resultado foi divulgado no
Anuário Melhores & Maiores,
que reúne as empresas que se
destacam em diversas categorias. A marca faz parte do portfólio de mais de 140 produtos
do Laticínios Bela Vista, em
Bela Vista de Goiás, na Região
Metropolitana de Goiânia, empresa parceira do Sistema Fieg,
onde recentemente o Senai
realizou assessoria técnica na
elaboração do Relatório Técnico
das Instalações Elétricas (RTI),
para atender à NR-10.
TRABALH O
SEGURAN ÇA DO

William Alves,
zz

supervisor, e Érico
Nascimento, gerente
de Manutenção da
Laticínios Bela Vista:
com
“Ficamos encantados
a proposta, o Senai
até
mostrou detalhes que
o
nós, que vivenciamos
não
dia a dia da empresa,
havíamos percebido”

MAIS PREVENÇÃO,
MENOS RISCOS
Senai amplia atuação na
área de segurança do
trabalho com realização
de consultorias em NR-10
para auxiliar indústrias
e
na adequação à norma
a prevenir acidentes com
eletricidade
Andelaide Lima
Fotos: Alex Malheiros

e exs estatísticas são assustadoras
da área
põem realidade preocupante
no Brasil,
de segurança do trabalho
no ranking mundial
que ocupa a 4ª posição
uma ocorrência
de acidentes. O País registra
uma vítima fatal a
a cada 48 segundos, com
do Observatócada três dias, segundo dados
do Trabalho,
rio Digital de Saúde e Segurança
Público do
ferramenta criada pelo Ministério
a Organização
Trabalho (MPT) em parceria
(OIT). De janeiro
Internacional do Trabalho
foram registrados no
de 2018 a março de 2019,

A

de trabalho,
Brasil mais de 800 mil acidentes
3 mil mortes. Em
que resultaram em quase
que perderam
Goiás, o número de pessoas
cresceu 14% em
a vida nessas circunstâncias
saltando de
2018 em relação ao ano anterior,
82 para 94 óbitos.
o Senai
Diante desse quadro alarmante, para
técnica
assessoria
de
ações
amplia as
e a reduzir
ajudar as empresas a prevenir
a oferta de conacidentes de trabalho, com
a normas técnicas
sultorias para adequação
do trabalhador,
relacionadas à segurança
|
IAL | Junho 2019
| GOIÁS INDUSTR
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LEIA MAIS na revista Goiás
Industrial de junho/19
“Nossa satisfação com esse
reconhecimento é dupla. Além
de comemorar o título que nos
condecora como a melhor da


Marca Piracanjuba integra portfólio de mais de 140 produtos do Laticínios Bela Vista
categoria, celebramos também
o nosso potencial humano, que
soma 2,6 mil colaboradores. Os
resultados que conquistamos
são compartilhados com eles,
afinal, são parte fundamental
do nosso compromisso em oferecer produtos de qualidade aos
consumidores de todo o Brasil”, celebra o diretor comercial
da Piracanjuba, Luiz Cláudio
Lorenzo.
É a 6ª vez que a Piracanjuba ganha algum tipo de
destaque nas premiações da
Revista Exame. Em 2017, também despontou com a melhor
da categoria de Bens de Consumo e, em 2018, foi destaque no
segmento de Leite e Derivados
(Agronegócio). “A premiação
leva em conta os balanços e
avaliações da empresa, ressaltando os esforços das instituições brasileiras. São resultados
confiáveis como esses que nos
dão a certeza de que estamos

no caminho certo, produzindo
com qualidade e valorizando
os vários elos da cadeia de lácteos”, acrescenta Luiz Cláudio.

A PESQUISA – O Anuário
Melhores & Maiores, publicado anualmente pela Revista
Exame, avalia os dados de mais
de 3 mil empresas. Na seleção,
são extraídos os resultados de
20 setores da economia, dando
destaque às empresas que se
sobressaem na condução de
seus negócios e na disputa de
mercado.
Para chegar às melhores
classificações, a equipe responsável faz uma comparação dos
resultados obtidos pelas empresas nos quesitos crescimento,
rentabilidade, saúde financeira, participação de mercado e
produtividade por empregado.
Por fim, os cálculos categorizam as concorrentes em cada
setor e identificam a de melhor

desempenho ponderado nesse
conjunto de indicadores.

SOBRE A PIRACANJUBA
– Com 64 anos de mercado
e ocupando a posição de 9ª
marca mais escolhida nos lares
de todo o País, a Piracanjuba
preza pela qualidade e por oferecer produtos que encantam
os consumidores. A história
apresenta marcos importantes,
com lançamentos de produtos
nutritivos e inovadores, como a
Linha Zero Lactose para pessoas com intolerância à lactose e o
Piracanjuba Whey, com 23g de
proteínas e 5g de BCAA. Tudo
isso para atender aos desejos
e necessidades dos consumidores, com mais qualidade e
praticidade. 
LEIA MAIS na página da
Goiás Industrial no Facebook
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VAPT-VUPT
1º ENCONTRO DE NEGÓCIOS DA
FIEG – Vem aí o 1º Encontro de Negócios
da Fieg! O evento reunirá a base associada
dos sindicatos das indústrias na próxima
semana, dia 25 de setembro, das 8 às 13
horas, na Casa da Indústria. A Feira de
Negócios contará com mesas expositoras
de produtos de empresas da base sindical
da Fieg, além de apresentação de serviços
do Sistema Indústria e palestra sobre as
oportunidades de negócios no segmento de
Defesa e Segurança, com atendimento aos
empresários interessados em se qualificar
como fornecedor das Forças Armadas.

BRASIL-ALEMANHA – O presidente da Fieg, Sandro Mabel,
participou, entre 15 e 17 de setembro, em Natal (RN), do 37º
Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Com o tema Parceria BrasilAlemanha em Tempos de Mudança Global, o evento foi promovido
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Federação das
Indústrias Alemãs (BDI, na sigla em alemão), com apoio da Federação
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN).
Presente no encontro, o vice-presidente da República, general
Hamilton Mourão, reafirmou o compromisso do governo Bolsonaro
com a preservação da Amazônia, alvo de polêmica mundial diante
do aumento das queimadas na região. Assuntos de interesse bilateral
foram discutidos nos três dias de encontro nas áreas de negócios,
relações comercial e institucional, intercâmbio de tecnologias,
envolvendo especialistas brasileiros e alemães. Participaram cerca de
600 empresários dos dois países interessados em estreitar relações,
fechar parcerias, fazer intercâmbio de tecnologias e realizar negócios.
Tatiana Reis

INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO – A Câmara Setorial da Alimentação, liderada pelo presidente André
Lavor, reuniu-se terça-feira (17/09) para discutir a realização de evento voltado ao controle de qualidade e à
rastreabilidade dos produtos, além da normatização para fornecedores de embalagens. O encontro (foto) contou
com participação de representantes da Gerência Sindical da Fieg e dos sindicatos patronais Sindipão, Sindileite,
Sindicarne, Sinditrigo, Sincafé, Siago, Simplago e Siaeg, que apresentou o programa Alimento Confiável.
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PCD E EMPREGABILIDADE –
Com apoio da Fieg e das instituições
que compõem o Fimtpoder, foi
realizado terça-feira (17/09), no
Vapt Vupt do Araguaia Shopping,
o Dia D de Luta da Pessoa com
Deficiência (foto), que discutiu
temas relativos à empregabilidade.
O Sine Estadual e o Municipal
participaram da ação, realizando
o cadastro de PCDs interessadas
em vagas no mercado de trabalho.

“

Nasci para fazer
tudo que dizem que
mulher não pode e como
me orgulho disso!”

DO INSTAGRAM

senaigoiasoficial
#SouSenai

Ex-aluna do curso técnico em manutenção
de aeronaves da Faculdade Senai Ítalo Bologna,
em Goiânia, Jéssica Ariel Cardoso é um exemplo
de que lugar de mulher é onde ela quiser!
Ela concluiu o curso em 2018 e há seis meses
atua como técnica na Azul Linhas Aéreas, onde já
trabalhava há nove anos como agente de aeroporto.
“Nasci para fazer tudo que dizem que mulher

não pode e como me orgulho disso!
Trabalhava na Azul como agente de
aeroporto, mas, somente após o curso,
comecei a atuar na área técnica. Percebi
que era um segmento com pouca mão
de obra e sempre fui apaixonada pela
aviação. Sabia que o Senai tinha uma
boa base no ensino profissionalizante,
foi quando escolhi a instituição e isso
me motivou mais ainda. A área ainda
é predominantemente masculina, mas torço que isso
mude com o tempo. E farei o possível para esse quadro
aumentar, vou incentivar todas as mulheres que
conheço e têm esse interesse. Estou muito satisfeita com
a Azul, é uma empresa incrível e me deu oportunidade
de crescimento. O Senai foi de extrema importância,
sem o curso eu não teria obtido minha promoção e
o emprego dos sonhos. É uma excelente instituição,
que me deu muita base em minha profissão”.
SIGA O SENAI no Instagram
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VAPT-VUPT
Agenda

Fórum tecnológico
A Faculdade Senai Fatesg está com inscrições
abertas para a 6°edição do Fórum Goiano Tecnológico
e o 9º Encontro de Iniciação Científica, que serão
realizados nos dias 02 e 03 de outubro, com os temas
A Segurança da Informação na Era da Indústria 4.0 e
os Desafios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD). Mais informações no site www.senaigo.com.br.

Desenvolvimento comunitário

O Senai participa neste sábado (21) do
lançamento do Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial do Jardins do Cerrado 7, promovido

pela Secretaria de Planejamento e Habitação de
Goiânia, no Centro Comunitário do Residencial
Jardins do Cerrado. Durante o evento, a Escola Senai
Vila Canaã vai oferecer à população cursos nas
áreas de construção civil, informática, panificação
e confeitaria, além de técnicas de fotografia com
smartphone, aplicativos e redes sociais.

Responsabilidade social

A Faculdade Senai Ítalo Bologna realiza,
de 23 a 27 de setembro, a Semana Cultural e de
Responsabilidade Social, com palestras, oficinas
e apresentações de projetos dos alunos.

Sandro Mabel vai presidir Conselho
Temático de Mineração da CNI
Um dos três pilares estabelecidos no planejamento
estratégico da Fieg na administração do empresário Sandro
Mabel, iniciada este ano – ao lado da industrialização
de grãos no Estado e da consolidação da indústria da
moda –, o setor mineral acaba de ser contemplado com
a recriação do Conselho Temático de Mineração na
estrutura da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A retomada desse fórum de debates atendeu a
insistentes solicitações feitas ao presidente da CNI, Robson
Braga, por Sandro Mabel, que será seu presidente. Na
nova função, ele pretende dar impulso ao setor, que hoje
está travado em licenças ambientais. Segundo Sando
Mabel, a mineração brasileira está muito atrasada
e o setor está dominado pela vontade das grandes
mineradoras. O conselho pretende dar voz às pequenas
e médias mineradoras e estabelecer uma legislação
amigável e minerários em ambientes diversos.

SAÚDE EM DIA,
RESULTADOS
EM FORMA.

SESI GINÁSTICA – O Sesi Goiás fechou contrato
do Programa Sesi Ginástica na Empresa para
atender 240 colaboradores da STA Techcana
Eireli, na cidade de Itumbiara, que atua com
viveiro de mudas de cana e abastece as principais
usinas sucroalcooleiras da região. A ginástica
laboral na empresa (foto) contribui para a
melhora da qualidade de vida e preparação dos
seus colaboradores para a rotina de trabalho.

ISSO É SESI

Ginástica Laboral
www.sesigo.org.br

Fotos: Alex Malheiros
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DIA DE BECA:

formatura dos
trabalhadores da
Dinâmica Engenharia
concluintes do ensino
médio, com aulas em
canteiro de obras

NUNCA É TARDE PARA RECOMEÇAR – Distante
da escola durante 33 anos, o pedreiro Vanderlei
Batista (direita) exibe certificado de conclusão do
ensino médio do Programa do Sesi de Educação de
Jovens e Adultos, que ele e outros dez trabalhadores da
Dinâmica Engenharia receberam quarta-feira (18/09).
Durante dois anos, eles frequentaram a sala de aula
instalada no canteiro de obras do empreendimento
Celebrate Vaca Brava, em Goiânia. O pedreiro conta
que foi difícil se adaptar à escola nos primeiros dias de
aula. “Não é fácil voltar aos estudos depois de tantos
anos, mas com o tempo vamos pegar o jeito e o gosto.”

Larissa Ferraz

COMÉRCIO EXTERIOR – Essa é a última

LIBRAS – 30 funcionários da concessionária de rodovias Triunfo
Concebra têm aula inaugural do curso de Língua Brasileira
de Sinais (Libras) na Faculdade Senai Fatesg, em Goiânia.

semana para garantir a participação no
curso Importação na Prática, realizado
pelo Centro Internacional de Negócios
da Fieg. O treinamento, programado
para o dia 25 de setembro, na Casa da
Indústria, abordará o passo a passo
do processo de importação, inclusive
Siscomex, credenciamento e habilitação,
negociação, procedimentos administrativos,
aduaneiros e fiscais e aspectos tributários.
As inscrições têm o custo de R$ 350,00
e o valor pode ser parcelado em até três
vezes sem juros no cartão de crédito. Mais
informações pelo telefone (62) 3501-0044.
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BOLETIM SEMANAL DE NOTÍCIAS SOBRE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EDITADO COM
COLABORAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DA FIEG

NA AGENDA

Vem aí o lançamento do Edital de
Inovação para a Indústria Sesi Senai

C

om novidades na
edição 2019, o Edital
de Inovação para a
Indústria Sesi Senai será
lançado dia 1º de outubro,
na Casa da Indústria. Estão
abertas as inscrições para
escolha de projetos inovadores em cinco categorias,
entre as quais a Aliança Industrial, com novo modelo
de seleção. Nessa modalidade, as propostas devem ser
apresentadas por um grupo
de empresas, que se unem
para compartilhar riscos
financeiros e tecnológicos.
A Aliança Industrial
deverá ser composta por,
no mínimo, duas empresas, um Instituto Senai de
Inovação ou um Instituto
Senai de Tecnologia. Os
grupos podem ser formados ainda por instituições
de ciência de tecnologia
(ICT), universidades, startups e agentes financeiros.
O fluxo de recebimento de projetos também passa a ser contínuo,
nas categorias atribuídas

12

ao Senai, sem datas fixas
como anteriormente. Ou
seja, a qualquer momento, no período desta edição,
os consórcios de empresas
podem apresentar seu
plano de desenvolvimento de novos produtos ou
processos. As propostas
podem abordar qualquer
tema relevante para a indústria brasileira, mas há
preferência por projetos
nas áreas de bioeconomia
e sustentabilidade; fábricas e produtos inteligentes; materiais avançados;
tecnologias produtivas e
manufatura aditiva.
As selecionadas recebem recursos e apoio
para desenvolvimento de
uma prova de conceito,
passando por processos
de validação, de protótipo
e de teste na rede de 26
Institutos Senai de Inovação, 58 Institutos Senai de
Tecnologia, dos quais 2 em
Goiás, e nove Centros de
Inovação Sesi.

Lançamento

EDITAL DE
INOVAÇÃO PARA
A INDÚSTRIA.

SUAS IDEIAS NAS
MÃOS CERTAS.

Data: 01/10/2019 (Terça-feira)
Local: Casa da Indústria – 4º Andar

Avenida Araguaia, 1544 - Vila Nova – Goiânia-GO

PROGRAMAÇÃO
18h - Credenciamento e Coffee Break
18:30 - Abertura do Evento
18:50 - Apresentação do Edital de Inovação para Indústria SESI SENAI
19:20 - Apresentação dos Centros de Inovação SESI e Oportunidades de Negócio
19:40 - Mesa Redonda - Cases de sucessos de empresários

FAÇA SUA INSCRIÇÃO GRATUITA AQUI:

[

https://ev.congressy.com/edital-de-inovacao-para-industria/

projetos de inovação
30 milhões Em
para as indústrias.
Até

de reais

*

* mais informações consultar o Edital no site.

REALIZAÇÃO

[

| G o i â n i a 1 9 - 0 9 - 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 | E S PA Ç O 4 . 0 |

Tatiana Reis
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
O Conselho Temático de Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação da Fieg reuniu-se terça-feira (17/09) para
discutir a gestão organizacional do movimento Aliança pela
Inovação. O movimento, lançado no último mês de agosto
pela Federação das Indústrias e pelo Sebrae, conta com
a adesão de 14 entidades que trabalham com fomento à
inovação em Goiás. O objetivo é colocar Goiás na liderança
do ambiente inovador no Centro-Oeste. No encontro,
liderado pelo presidente do CDTI, Heribaldo Egídio (entre
Nelson Anibal e Alessandra Brito), foram empossados os
representantes da Organização Brasileira das Cooperativas
e da Sinko Engenharia, que passam a integrar a composição
do Conselho na gestão 2019-2022.

Edital

Programa Centelha seleciona
propostas inovadoras
Você tem um projeto ou ideia inovadora de
produto, processo ou serviço? Então participe da
seleção do Centelha! Promovido pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e
operacionalizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Goiás, o programa estimula a criação de
startups, dissemina a cultura do empreendedorismo
inovador e incentiva a mobilização e a articulação
institucional dos atores nos ecossistemas de inovação do
País. As inscrições estão abertas até o dia 4 de outubro
e vai selecionar 28 propostas, que poderão receber até
R$ 60 mil de subvenção econômica. Saiba mais no site
www.programacentelha.com.br/go.
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ANUNCIE NA GOIÁS INDUSTRIAL.
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