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SESI CAMPINAS, 55 ANOS

 Alunos do Sesi com

TORNEIO SESI DE ROBÓTICA

DEPOIS DO CHICLETE COM PIMENTA, AGORA
É A VEZ DAS CIDADES INTELIGENTES
Daniela Ribeiro

C

erca de 450 inscritos na
etapa Centro-Oeste do
Torneio Sesi de Robótica
First Lego League (FLL) assistiram terça-feira (26) à palestra
Cidades Inteligentes, com o
especialista Renato de Castro,
no Teatro Sesi, em Goiânia. O
evento lançou a temporada
2019/2020 da competição,
cujo tema, City Shaper, de-

safia crianças e adolescentes
de várias partes do mundo a
criar soluções inovadores para
problemas que prejudicam a
vida nas grandes metrópoles.
Na temporada encerrada este
ano, Into Orbit (em órbita),
sete alunos do Sesi Canaã, em
Goiânia, foram os vencedores
do Aberto de Robótica de West
Virginia, nos Estados Unidos,
com a invenção de uma goma
de mascar feita com componen-

tes da pimenta para desobstruir
as vias nasais dos astronautas.
A etapa regional do torneio
na nova temporada será realizada no Sesi Canaã, dias 18 e 19 de
dezembro, com participação de
30 equipes de escolas públicas
e particulares, além de times de
garagem (grupos de amigos).
Consultor de estratégias de
internacionalização e atração
de investimentos para cidades
inteligentes, o especialista ba-

Renato de Castro,
especialista em cidades
inteligentes, em palestra
no Teatro Sesi

seia o conceito em cinco grandes eixos: tecnologia, foco no
cidadão, melhora da qualidade
de vida, resiliência e nova economia. “Os projetos precisam
ser adaptáveis às mudanças que
o mundo irá apresentar. Vocês
também precisam desenvolver
pesquisas baseadas em dados.
Muito cuidado com as fakes
news!”
LEIA MAIS no site do Sesi
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55 ANOS

Deputado defende Sistema S em homenagem
da Assembleia ao Sesi Campinas
Daniela Ribeiro
Maykon Cardoso/Alego

 Mariana Martins, diretora

do Sesi Campinas, e Paulo
Vargas, superintendente em
Goiás, exibem Certificado de
Honra ao Mérito, ao lado do
deputado Virmondes Cruvinel

O

deputado estadual
Virmondes Cruvinel
defendeu o trabalho desenvolvido pelo Sistema S, ao
discursar em sessão especial da
Assembleia Legislativa, terça-feira (26/11), em homenagem
ao Sesi Campinas, que acaba
de completar 55 anos de fundação. “Em um momento em
que falam em cortar recursos
dessas instituições temos que
mostrar como são fundamentais para a sociedade”, disse o

parlamentar, autor da proposta,
que incluiu a entrega de Certificados de Honra ao Mérito a
22 pessoas que fazem parte da
história da unidade, referência
na capital na educação regular,
do ensino básico ao médio.
“O Sesi Campinas se
confunde com a história de
Goiânia. Além do legado que
já possui, a unidade avança
no desenvolvimento de boas
ideias. Recentemente estive
lá e vi um trabalho sendo for-

talecido na parte de robótica,
incentivando a discussão sobre
cidades inteligentes, reaproveitamento do uso da água. Tem
tudo a ver com a realidade que
vivemos nas cidades.”
O superintendente do
Sesi e diretor regional do Senai, Paulo Vargas, agradeceu
a homenagem e convidou os
presentes para conhecer o trabalho desenvolvido por Sesi,
Senai, IEL e ICQ Brasil, instituições do Sistema Fieg. “Nossa

Empresário
Resolva seu conflito
judicial com a ajuda da
6ª Corte de Conciliação e
Arbitragem de Goiânia.

casa está de portas abertas. Se
ainda existe alguma dúvida em
relação ao que fazemos, pode
visitar qualquer unidade do
Sistema Fieg para conhecer de
perto todas as nossas ações.”
A diretora da unidade, Mariana Martins, salientou que o
trabalho do Sesi extrapola o
ensino em si. “A gente trabalha com sonhos, preparamos
cidadãos para o futuro, para o
desenvolvimento humano e
econômico do País.”
Também participaram da
solenidade o suplente de vereador por Goiânia Roberto Ricardo (PSD), a diretora do Sesi
Canaã e ex-diretora do Colégio
Sesi Campinas, Antônia Stecca,
e o presidente da Associação
dos Empregados da Fieg, Senai,
IEL e ICQ Brasil, Cláudio Cavalcante de Sousa.

99%
de acordos realizados

com sucesso.

(62) 3216-0441
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Tatiana Reis
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 Na Fieg, executivos
da Rumo e Brado
Logística apresentam
plano de investimentos
para a FNS

INFRAESTRUTURA

Ferrovia Norte-Sul deve receber R$ 2,8
bilhões de investimentos até 2021
Tatiana Reis

O

Conselho Temático de
Infraestrutura da Fieg
(Coinfra) reuniu seus
integrantes e empresários dia
21 de novembro, na Casa da Indústria, para acompanhar apresentações da Rumo Logística e
Brado Logística sobre projeto
de cargas e planejamento das
obras da Ferrovia Norte-Sul
até 2021. A reunião contou

com participação dos presidentes Júlio Fontana (Rumo)
e Marcelo Saraiva (Brado) e do
diretor de Logística da Rumo,
Pedro Palma, que abordaram a
escalabilidade da operação, os
ganhos de eficiência e o desgargalamento do transporte. A expectativa é de que as primeiras
cargas sejam transportadas no
tramo central a partir de julho
de 2020.
O planejamento inclui

investimentos de R$ 2,8 bilhões na FNS e o transporte
de diferentes tipos de carga,
principalmente grãos, açúcar,
fertilizantes, granéis líquidos,
minérios e contêineres. Com
prazo de concessão de 30 anos,
a operação da Ferrovia Norte-Sul vai proporcionar acesso
aos corredores estratégicos de
exportação, ligando Goiás aos
portos de São Luís e Santos,
além de proporcionar cone-

xão com projetos ferroviários
futuros, tais como a Ferrovia
de Integração do Centro-Oeste (FICO), trecho Mara Rosa/
GO – Água Boa/MT, e Ferrovia
de Integração Oeste-Leste
(FIOL), trecho Figueirópolis/
TO – Barreiras/BA.
Para o presidente do Coinfra/Fieg, Célio Eustáquio de
Moura, a expectativa é positiva
quanto à operação da ferrovia.
“Esperamos que a operação
inclusive seja antecipada, porque vimos essa capacidade na
Rumo”, afirmou.
Segundo ele, o setor produtivo projeta uma economia de
até 40% no custo de produção
com a operação da FNS. “O início da operação traz competitividade para o que é produzido
em Goiás, além de gerar uma
modicidade tarifária que vai
estimular a vinda de empresas
interessadas em montar sua
produção em Goiás”, avalia.

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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ASSOCIAÇÃO GOIANA DE IMPRENSA

Colaboradores do Sistema Fieg recebem
homenagem da Câmara nos 85 anos da AGI
Wildes Barbosa

 Dehovan

Lima, Sandra
Tokarski Persijn
e Paulo Vargas:
homenagem da
AGI na Câmara de
Goiânia

E

ntidade pioneira no setor
de comunicação no Estado,
a Associação Goiana de Imprensa (AGI) foi homenageada
quarta-feira (27/11) pela Câmara de Goiânia, em sessão especial comemorativa de 85 anos
de sua criação. Por iniciativa
do vereador Anselmo Pereira
(PSDB), aprovada por unanimi-

dade, o Legislativo goianiense
concedeu Diploma de Honra
ao Mérito a 85 pessoas ligadas
ao setor, como jornalistas, cineastas, acadêmicos, escritores,
artistas, fotógrafos e jornaleiros.
Entre os homenageados, estão
o diretor regional e superintendente do Sesi, Paulo Vargas, a
gerente da Assessoria de Comu-

nicação do Sistema Fieg, Sandra
Tokarski Persijn, e o editor de
Publicações, Dehovan Lima.
A Associação Goiana de
Imprensa é uma entidade sem
fins lucrativos, fundada em 10
de setembro de 1934 pelo advogado e jornalista Albatênio
Caiado de Godoy, que foi seu
primeiro presidente, ao lado de

diretores como Jaime Câmara,
fundador do GJC, e Venerando
Freitas Borges, professor, jornalista e primeiro prefeito de
Goiânia. Atualmente, a AGI é
presidida pelo jornalista Valterli
Guedes.

Sistema Fieg/Ascom

Cursos
Senai
In
Company
Leve essa ideia para sua empresa.
A capacitação no local de trabalho
é personalizada para atender às
necessidades especíﬁcas do
contratante, o que possibilita
maior absorção do aprendizado e
gera mais produtividade e
competitividade para a indústria.

Cursos de
Aprendizagem
Qualiﬁcação
Formação técnica

Invista em seu colaborador e torne
sua indústria mais competitiva
Conheças as soluções do
SENAI para sua empresa

www.senaigo.com.br
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VAPT-VUPT
SESI, ESCOLA DE CAMPEÕES TAMBÉM NA NATAÇÃO
– Não é só na robótica que o Sesi manda bem, como fizeram

Alex Malheiros

este ano alunos da Escola Vila Canaã, ao conquistar o Mundial
da Nasa nos Estados Unidos, com a goma de mascar feita de
pimenta. Agora foi a vez de atletas do Sesi Campinas brilhar no
Campeonato Brasileiro Infantil de Verão de Natação, realizado
entre os dias 19 e 23 de novembro, em Porto Alegre. Wadas
de Moraes Filho conquistou medalha de prata na prova de
100 metros borboleta e Lucas Alves, medalha de bronze nos
400 metros medley. A competição reuniu 700 atletas de todo
o País, dos quais 26 de Goiás. Estudante do Sesi Planalto,
Wadas também competiu nos Jogos Escolares da Juventude, em
Blumenau, e trouxe para casa medalha de prata nos 50 metros
borboleta. Na foto, os estudantes com o treinador Pedro Durões.

MOANA UM MAR DE AVENTURAS – O tema inspirou os mais de 170 alunos das modalidades
de ballet, jazz, contemporâneo, teatro e música das unidades Canaã, Planalto e Ferreira Pacheco,
na edição 2019 do Fest Sesi de Dança, em espetáculo no Teatro Sesi, dia 23 de novembro.

SAÚDE EM DIA,
RESULTADOS
EM FORMA.

ISSO É SESI

Ginástica Laboral
www.sesigo.org.br
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QUALIFICAÇÃO EM NOVA VENEZA – Em parceria
com o Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados
(Sindicarne) e a prefeitura de Nova Veneza, o Senai vai
realizar no município, a partir do ano que vem, cursos
profissionalizantes, destinados a formar mão de obra para
atender às demandas das indústrias da região em áreas
como eletromecânica, automação industrial, operador de
empilhadeira e de caldeira. O termo de cooperação técnica
será assinado sexta-feira (29/11), em solenidade no Centro
Cultural de Nova Veneza. A cidade ganha em março
planta industrial da São Salvador Alimentos, donas das
marcas Superfrango e Boua, um investimento de R$ 450
milhões e capacidade para abater 300 mil aves por dia.

VESTIBULAR SENAI – Estão abertas inscrições
para o vestibular dos cursos de graduação tecnológica
em análise e desenvolvimento de sistemas, logística,
automação industrial, processos químicos e manutenção
industrial. As inscrições podem ser feitas no site do
Senai. Mais informações pelos telefones 4002-6213, em
Goiânia, e 0800 642-1313, para demais localidades.
PÓS-GRADUAÇÃO – A Faculdade Senai Fatesg
está com inscrições abertas para diversos cursos de
pós-graduação na área de tecnologia da informação,
como o de segurança cibernética, big data e machine
learning, e de desenvolvimento para dispositivos móveis e
internet. Mais informações no site www.senaigo.com.br.

CAPACITAÇÃO PARA POLICIAIS – O diretor regional do Senai e superintendente do Sesi,
Paulo Vargas, assina termo de parceria com a Polícia Civil de Goiás para realização de 40 cursos
profissionalizantes, na modalidade de Educação a Distância (EaD), para policiais e seus familiares.
A programação abrange as áreas de gestão, informática, educação, saúde e segurança do trabalho.
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VAPT-VUPT

FORMAÇÃO E INCLUSÃO – Concluintes de mais uma turma do curso de operador de computador para
pessoas com deficiência comemoram formatura. Ação é desenvolvida em parceria do Senai com a Associação
de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência do Funcionalismo do Banco do Brasil (APABB). Ao todo, 33
alunos receberam certificados de conclusão. A iniciativa visa ampliar o acesso ao mercado de trabalho de
pessoas com deficiência e ajudar as indústrias a atender à exigência legal para contratação inclusiva.

ACESSIBILIDADE PARA
PCD – As faculdades Senai
Fatesg e Ítalo Bologna
vão participar da feira
Mobility e Show – exposição
de automóveis veículos e
adaptações, equipamentos
e serviços para pessoas com
deficiência e familiares, que
será realizada pela primeira
vez em Goiânia, de 29 de
novembro a 1º de dezembro,
no Parque Agropecuário. As
unidades apresentarão os
serviços e produtos oferecidos
para esse público. O objetivo
da feira é levar acessibilidade
e informações às pessoas
com alguma deficiência
física, visual, auditiva,
cognitiva ou múltipla.

CAPACITAÇÃO DE DETENTOS – Em parceria com o Senai Goiás e
o Departamento Penitenciário Nacional, a Penitenciária Masculina de
Luziânia iniciou, dia 20 de novembro, cursos de pedreiro e operador de
máquina para custodiados da unidade. Com 15 participantes, a ação
busca a ressocialização dos detentos. Os materiais produzidos pelos
detentos nas aulas serão utilizados em obras públicas e em reformas
para melhorias na estrutura física da própria unidade para reforço
na segurança local. Para a realização dos cursos, foram investidos
aproximadamente R$ 120 mil reais em maquinários e matérias-primas.
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MEC RENOVA CREDENCIAMENTO DA FACULDADE
DE TECNOLOGIA SENAI ÍTALO BOLOGNA – O
Ministério da Educação (MEC) acaba de renovar o
credenciamento da Faculdade de Tecnologia Senai
Ítalo Bologna, de Goiânia, com conceito 4 (em escala
de 1 a 5). O parecer foi publicado na Portaria nº 2.067,
veiculada no Diário Oficial da União, dia 26 de novembro.
Com a resolução, a unidade continua apta a ministrar
a graduação tecnológica em automação industrial.

XÔ, ACIDENTES! – Cerca de 150 trabalhadores da Enec Engenharia participaram da Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), realizada pelo Sesi no auditório do Sinduscon,
entre 25 e 29 de novembro. Houve palestras, aulão motivacional e espaço zen com massagens.
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