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RECADO DO MAGO
Hans Donner, que
ministrou palestra e
deu aula a alunos de
design gráfico da Escola
Senai Vila Canaã

Alex Malheiros


Sandro Mabel manuseia

robô durante despedida de
alunos do Sesi que vão
representar Goiás em festival
nacional, no Rio de Janeiro

NA ARENA DA TECNOLOGIA

ALUNOS DO SESI GOIÁS VÃO AO
FESTIVAL NACIONAL DE ROBÓTICA
E ACELERAM MINICARRO DE F1

A

lunos do Sesi
embarcam nesta
semana para o Rio de
Janeiro, onde vão representar
Goiás no Festival Sesi de
Robótica, o maior do País,
de 15 a 17 de março. Na
arena do Pier Mauá, estarão

reunidos mais de 1.200
estudantes de escolas
públicas e particulares que
empregam a robótica, na
prática, no aprendizado em
Ciências, Matemática, Física
e outras disciplinas ligadas
à tecnologia. Com robôs de

diferentes tipos e tamanhos e
separados por categorias, os
estudantes vão encarar três
desafios: o Torneio Sesi de
Robótica First Lego League, o
First Tech Challenge (Desafio
tecnológico) e a F1 in Schools
(F1 nas Escolas), em que
os participantes criaram
uma verdadeira escuderia
e aceleram protótipo de um
minicarro de automobilismo.
No Torneio Sesi de
Robótica, a disputa terá a
participação de 84 equipes de
diversos Estados, seis delas
de Goiás, que conquistaram
vagas em etapas regionais.
O tema da temporada, Into
Orbit (Em órbita), desafia os
estudantes a pesquisar sobre
as questões relacionadas a
viver e viajar no espaço. Eles
terão de identificar e propor
uma solução inovadora
para um problema físico ou
social enfrentado durante
as viagens de exploração
espacial.
LEIA MAIS no site
www.sesigo.org.br
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ANÁPOLIS BUSCA RETOMAR DESENVOLVIMENTO

POLO INDUSTRIAL DE DEFESA
MOBILIZA SETOR PRODUTIVO

R

epresentantes da Federação
das Indústrias do Estado de
Goiás (Fieg), da Associação
Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) e do Comitê da Indústria
de Defesa e Segurança de Goiás
(Comdefesa/Fieg) reuniram-se,
na última sexta-feira (8/03), com
o governador Ronaldo Caiado
para tratar sobre a implantação
de Polo da Indústria de Defesa e
Segurança em Anápolis. O governador comprometeu-se a apoiar
a iniciativa, inclusive com incentivos fiscais para atrair indústrias
do setor para o Estado.


Reunião no Palácio Pedro Ludovico: lideranças da Fieg, Acia
e do Comdefesa buscam apoio do governador Ronaldo Caiado
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A reunião foi acompanhada
pelos secretários estaduais de Indústria e Comércio, Wilder Morais,
e de Desenvolvimento Econômico,
Adriano Rocha Lima; pelo prefeito
de Anápolis, Roberto Naves; pelo
líder do Governo Federal na Câmara, deputado Major Victor Hugo;
e pelos parlamentares Adriano
do Baldy e Amilton Batista Filho.
O pedido do setor produtivo
é que seja destinado espaço no
Aeroporto de Cargas às empresas
de manutenção de aeronaves de
grande porte, sendo a pista liberada para testes dos aviões, e que o

espaço do Centro de Convenções
de Anápolis seja usado para implantação do Parque Tecnológico
no município.
LEIA MAIS no portal
www.sistemafieg.org.br
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Sérgio Lessa


Diretor do Sine Goiânia,
Fábio Lima (centro), e
equipe com pessoal do
IEL: parceria

MÃO DUPLA

Parceria IEL e Sine amplia atendimento
a estudantes e profissionais

E

m busca de incrementar
os serviços oferecidos a
seus clientes, o IEL Goiás
busca parcerias com empresas
e instituições conceituadas em
todo o Brasil. Nesta quarta-feira (13/03), o instituto firmou
com o Sistema Nacional de
Empregos parceria que inclui
a abertura de um posto do IEL
na unidade do Sine Goiânia
do Edifício Parthenon Center,
na Rua 4, no Centro, local de
fácil acesso a trabalhadores em
busca de ingresso no mercado
de trabalho.

A colaboração contempla
o encaminhamento para estágio, emprego e aprendizado. O
IEL oferecerá serviços, cursos
e palestras de capacitação em
eventos promovidos pelo Sine
que, da mesma forma, contribuirá com iniciativas como o
IEL em Ação. Esse evento, que
será realizado nos dias 29 e 30
de março, no Portal Sul Shopping, contará também com
um posto do Sine para ofertas
de vaga de emprego, cadastro e
confecção gratuita de carteiras
de trabalho.

Em abril, o Sine também
promoverá uma semana com
atividades dedicadas ao público, na qual o IEL oferecerá serviços, palestras e capacitações.
“Esta parceria é uma conquista
muito grande e vai ao encontro
do nosso slogan, que é ‘juntos
podemos mais’”, comemorou
o diretor do Sine Goiânia, Fábio
Lima.
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CONSELHOS TEMÁTICOS
DIA DE POSSE – Os empresários Célio Eustáquio de Moura e Anastácios
Apostolos Dagios assumem o Conselho Temático de Infraestrutura da Fieg, ao
lado do presidente Sandro Mabel, que empossa também Heribaldo Egídio e
Marcos Alberto Bernardo Campos no Conselho de Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação e André Lavor na Câmara Setorial de Alimentos e Bebidas (Casa).

VIRAVIDA NO INTERIOR

Jovens terão capacitação
pelo Sesi e Senai
Em parceria com a prefeitura e Rio
Quente Resorts, o Sesi realizou terça-feira
(12/03), em Rio Quente, aula inaugural do
Programa ViraVida. Durante seis meses, cerca
de 50 jovens em vulnerabilidade social irão
participar de cursos de Educação Continuada
do Sesi (higiene pessoal no ambiente de
trabalho, planejando o futuro da família,
matemática básica com jogos, nova ortografia
da língua portuguesa, entre outros) e de
Qualificação Profissional do Senai (padeiro,
confeiteiro, assistente administrativo e
operador de computador).

ATENDIMENTO EM 4 ESTADOS

Sesi Goiás firma contrato
do Viva + com Isoeste
O Sesi Goiás firmou ontem com a Kingsnpan Isoeste Construtivos Isotérmicos contrato de base
nacional para atendimento ao grupo em Anápolis,
Várzea Grande (MT), São José dos Pinhais (PR)
e Cambuí (MG), no âmbito do programa SESI
4

Viva +, plataforma digital multicanal para gestão
de programas e soluções voltados à saúde e
segurança do trabalho na indústria. Ao todo,
serão beneficiados mais de 650 funcionários
da empresa. O Sesi Jundiaí, de Anápolis, será
responsável pela operacionalização do contrato,
em articulação com os regionais da instituição
nos demais Estados atendidos.
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ANIVERSÁRIO

Senai comemora 67 anos em
Goiás e destaca acionistas
No 67º aniversário do Senai em
Goiás, empresários, diretores do Sistema
Fieg e lideranças sindicais participam

da inauguração, na pioneira unidade
Roberto Mange, em Anápolis, de um
painel de acionistas, que destaca
indústrias parceiras nas ações da
instituição da indústria. “Nosso objetivo
é levar cada vez mais alunos para
as empresas e preparar mão de obra
de acordo com as novas exigências

da indústria 4.0”, disse o presidente
da Fieg, Sandro Mabel, durante o
evento comemorativo. Houve ainda
minicursos e workshops gratuitos para
a comunidade, além de exames de
bioimpedância e demonstrações de
robótica, em parceria com as unidades
do Sesi Jaiara e Sesi Jundia.

CUSTOS OPERACIONAIS
MENORES

Pacote da Caixa oferece
tarifas especiais a
sindicatos da indústria
Principal banco que atende o
Sistema Fieg, a Caixa Econômica Federal
assinou ontem, na Casa da Indústria,
contrato que oferece pacote de tarifas
especiais às entidades, reduzindo custos
operacionais. Na foto, a superintendente
da Caixa Econômica Federal em Goiás,
Marise Fernandes, exibe o documento,
ao lado de gerentes do banco e do
presidente da Fieg, Sandro Mabel,
do vice Antônio Almeida e do diretor
financeiro Heribaldo Egídio.
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VAPT-VUPT
FORMATURA – A Faculdade Senai Fatesg entrega
hoje (14/03), certificados a 25 concluintes dos cursos
de analista de redes e de operador de computador
para pessoas com deficiência, desenvolvidos
em parceria com o Centro de Reabilitação e
Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).

SINTONIA FINA – Reunido na Casa da Indústria,
o Fórum Empresarial definiu um posicionamento
único do setor produtivo quanto à concessão de
rodovias goianas e aos aspectos tributários relativos
ao programa Produzir e ao crédito outorgado,
além de votação conjunta para indicação ao
Conselho Administrativo Tributário e às Câmaras
Deliberativas do Produzir, Fomentar e FCO.

EMPREENDER É PRECISO! – O Fórum de
Jovens Lideranças Empresariais realiza, de 14 a 21
de março, a Semana do Empreendedorismo, com
programação em Goiânia, Anápolis e Rio Verde.
Segundo a presidente da Fieg Jovem, Thais Santos,
a intenção é incentivar a cultura empreendedora,
que vai além de ser dono do próprio negócio, sendo
possível ser arrojado na empresa onde se trabalha,
em casa e nas relações cotidianas.
Leia mais no portal www.sistemafieg.org.br

SENAI E FAPEG BUSCAM PARCERIA EM INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA – O presidente da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), Robson Domingos
Vieira, visitou o Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos
e Bebidas, em Goiânia, para conhecer o portfólio de serviços
oferecidos pela instituição em inovação e pesquisa, visando
estruturar parcerias para incrementar e alavancar o
segmento de inovação em Goiás. Na foto, o presidente da
Fapeg (de terno) com o diretor da Escola Senai Vila Canaã,
Claiton Vieira, Fernanda Godoy, Karolline Fernandes e
Rolando Vargas, gerente de Tecnologia e Inovação do Senai.

LOGÍSTICA REVERSA – O Conselho Temático
de Meio Ambiente da Fieg participou de reunião,
no Ministério Público de Goiás, destinada a
discutir o Plano Estadual de Resíduos Sólidos.
Objetivo é unir as instituições que compõem o elo
da cadeia de reciclagem com o intuito de iniciar
um trabalho de logística reversa no Estado.

NOVOS VOGAIS NA JUCEG – Luiz Gonzaga
e Jaques Silvério são nomeados vogal e suplente,
respectivamente, na Junta Comercial do
Estado de Goiás. Ato assinado pelo governador
Ronaldo Caiado atende solicitação da Fieg

JOVEM APRENDIZ – Em parceria com a empresa BP
Biocombustíveis, o Senai Itumbiara realizou a entrega
de certificados para 55 jovens aprendizes dos cursos
de mecânico de máquinas industriais, mecânico de
equipamentos rodoviários pesados e de assistente
administrativo, realizados no município de Edeia.
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