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SANDRO MABEL, Presidente da Fieg
Conselhos Regionais do Sesi e Senai

e dos

Alunos Thainá Barbosa


dos Santos, Augusto
Rodrigues, Thaís Gouveia
Silva e Matheus Pereira
Bernardes e a professora
Nádia Freitas

Silvio Simões
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“

grãos,
Goiás é celeiro, grande produtor de
Estado
mas nossa riqueza não fica em nosso
para benefício da população
goiana. É exportada, gerando
empregos na China. Queremos que
os grãos que produzimos sejam
industrializados aqui.”
DE GOIÁS
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
BOLETIM SEMANAL DE NOTÍCIAS DA

Pintou Natal
na Pauta Extra.
Até 2020

ROBÓTICA NO ENSINO

ALUNOS DO SESI CONSTROEM
CARRO DE OLHO NA FÓRMULA 1

E

m pleno ronco dos
motores para a largada
da temporada 2019
da Fórmula 1, dia 17 de
março, em Melbourne, na
Austrália, alunos da Escola
Sesi Campinas, em Goiânia,

Página 13
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entraram literalmente no
mundo do automobilismo,
no âmbito do Projeto F-1

in Schools Educação,
organizado pela FIA
(Federação Internacional de
Automobilismo).

Integrantes da Equipe
Eagles, os estudantes Augusto
Rodrigues, Thaís Gouveia Silva,
Thaína Barbosa dos Santos
e Matheus Pereira Bernades,
do 3º, 8º e 9º ano do ensino
fundamental, estão às voltas
com a construção de uma
miniatura de carro de Fórmula
1 para disputar corrida contra
equipes de outras escolas,
em competição nacional, o
Festival Sesi de Robótica, que
reúne, no Rio de Janeiro, mais
de 1.200 alunos de escolas
públicas e particulares,
em 15 de março, dois dias
antes do GP da Austrália. Na
experiência, que tem tudo a
ver com o modelo de Educação
para o Mundo do Trabalho,
adotado pela instituição, os
alunos desenvolvem aspectos
como liderança, trabalho
em equipe e comunicação,
em projeto baseado em
engenharia, design, marketing
e administração. 

SISTEMA FIEG // BALANÇO 2019

NA TRINCHEIRA EM DEFESA
DA INDÚSTRIA GOIANA
a economia
ar como non
perder seu lug ios, com o fechamento
o, Goiás vai
sár
ta pelo Govern para trabalhares e empre
ás será mais
ítica propos
ro
ado rico, Goi
pol
futu
Est
a
de
nov
um
a
a
De
ativ
.
Se aprovada
derá a expect
as empresas
que isso, per
gada de nov
do País. Mais
e sem a che
, desemprego
de indústrias
competitivo.
pobre e menos

mente 50 mil

Aproximada

trabalhadores

LUTO
ADORES DE

S E TRABALH

EMPRESÁRIO

os.

serão demitid

ado, como
ação do Est
ção com a voc
não têm rela
a.
Indústrias que a automotiva, irão embor
e
a
utic
a farmacê
de expansão
investimentos
pendendo os
rias estão sus .
Várias indúst
s no Estado
ano
os
xim
dica
dos pró
segurança jurí
a Goiás sem
presa virá par
a grande em
Nenhuma nov
Governo.
oferecida pelo
itaram
eles que ace
e ameaçar aqu
amedrontar
criada para
ás.
Uma CPI foi
investir em Goi
de
afio
des
o
entos
novos investim

os

s e empreg

vestimento

s in
O enterro do

dutivo
no setor pro
desencadear
ste na
de Lei pode
ia não só insi
novo projeto
ria da Econom
re o que seu
reta
ial do
sob
Sec
Soc
ado
a
,
ão
Est
o do
adamente
de Proteç
ta ao Govern
ios. Equivoc
ão ao Fundo
Este é um aler
cobrada das
es e empresár
da contribuiç
ser
a
dor
%
15%
alha
a
1,5
par
trab
do
que
adicional de
do aumento
ata
ão
o
uiç
eiro
goiano, afetan
nad
trib
dad
rmi
con
ete
Um ver
luir uma
por prazo ind
irreversíveis.
a decidiu inc
prorrogação
as décadas,
Serão danos
, como aind
har nas últim
ir e Fomentar.
ás (Protege)
goiana deslanc
mas Produz
ápice ao
Estado de Goi
ia
gra
Do
.
pro
nom
s
iros
eco
sile
bra
ram a
eficiadas pelo
os Estados
entos que fize
indústrias ben
entre todos
produtivo.
de investim
Bruto (PIB)
gos no setor
de atração
duto Interno
es de empre
às políticas
o maior Pro
os e de milhar
posição de non
de investiment
fim
o
elevando-a à
ciar
presen
á prestes a
luto, Goiás est

gos

novos empre

ação

mais qualific

da e melhor
o, maior ren
maior consum para os goianos
vida
qualidade de

SESI/SEN
AI/IEL

EXPANS
SERVIÇOÃO DOS
À ESTAGNS EM MEIO
NA ECO AÇÃO
NOMIA

COMÉRCI
O INTE
RNA

ACORDO
CIONAL
COMERC S
OPORTUIAIS TRAZEM
RISCOS NIDADES E
TAMBÉM

/ DEZEM

BRO 2019

ENTREVIS
TA
Depois
de
estratégia se ocupar no
desen
no setor s para três setor ho de
Sandro industrial – grãos es fundament
Mabel e
ais
atenção
sua equip , minérios e moda
e
esses projeesforços para e passam a dedic –,
ar
tos ao longo consolidar
de 2020 todos

/ Nº 291

O

Sistema Indústria em oportunidade, ele conclamou
Goiás, integrado pelas a equipe a potencializar a oferta
instituições Fieg, Sesi, de serviços às empresas, como
Senai, IEL e ICQ Brasil, sindica- contraponto às medidas destos industriais de 36 segmentos, favoráveis ao setor produtivo
Conselhos Temáticos e Câmaras anunciadas pelo governo do
Setoriais, encerra o ano com Estado e respaldadas pela Asbalanço positivo das ações sembleia Legislativa.
desenvolvidas para atender às
Reportagem especial, Novo
demandas dos acionistas (as caminho para a indústria, da
A MORTEGoiás Industrial, de
empresas) e na defesa legítima
COMrevista
DÚSTRIA, traz um balanço
IN
A
de interesses do setor produtivoD dezembro,
TA:
GOIÁS AFAS
como um todo.
completo das muitas ações de“Esse time trabalhou senvolvidas durante o ano. Leia
muito, realizou muitas coisas mais aqui. Em ação conjunta
durante um ano marcado por com publicações de outras endificuldades impostas às em- tidades integrantes do Fórum
presas a pretexto de ampliar Empresarial Goiano, a revista
a arrecadação de impostos de circulou com capa preta, em
forma açodada, a despeito de sinal de luto, repercutindo o Dia
piorar o ambiente de negócios, de Luto por Goiás, movimento
gerar insegurança jurídica e que, de forma inédita, reuniu
afugentar indústrias de Goiás milhares de trabalhadores e
para Estados vizinhos”, avaliou empresários em protesto na
o presidente da Fieg, Sandro Assembleia Legislativa e no
Mabel, na última reunião do Palácio Pedro Ludovico, sede
ano da diretoria da federação, do governo estadual.
segunda-feira (16/12). Na

al traz
Goiás Industriencarte
nesta edição o Dia de
re
especial sob Goiás
Luto por

ANO 67

Dehovan Lima

GOVERNO
MEDIDAS DO M CICLO
E
INTERROMPLVIMENTO
O
DE DESENV

REVI STA

DO SIST
EMA

FEDE RAÇ

ÃO DAS
INDÚ STRI

NOVO
PAR A ACINAMINHO
DUST

AS DO
ESTA DO

DE GOIÁ
S

BALANÇO
CAP A |

2019

RIA

 Edição de

dezembro da
revista Goiás
Industrial
circulou com
capa preta, em
sinal de luto, para
alertar o governo do Estado e a
sociedade do impacto negativo
das medidas anunciadas no
setor produtivo
z Sandr
comem o Mabel
ora
ano à frenteprimeiro
da
Fieg e
assum
e
Conselho
Mineraçãoda
da CNI

O PAR A
UM ROTEIROLVER

DESENUVSTRIA
A IND
18

INDUSTR
| GOIÁS

zemb
IAL | De

|
ro 2019

2

| GOIÁS INDUSTRIAL Pauta Extra | Goiânia 23-12-2019 |

DIÁLOGO

Fórum Empresarial leva ao governo
sugestões para o ProGoiás
Luciana Amorim

L

ideranças de entidades
que integram o Fórum
Empresarial Goiano foram
recebidas quinta-feira (18/12)
pela secretária de Economia,
Cristiane Schmidt, em seu gabinete, para discutir mudanças
no novo modelo de incentivos
fiscais proposto pelo governo
do Estado – o ProGoiás. Durante a reunião, os empresários
entregaram à secretária uma
carta com as sugestões do setor produtivo, visando tornar
o programa mais seguro tanto
para o empresário beneficiário
quanto para o Estado.
Entre as propostas do Fórum, está a exclusão do Protege no caso do empresário que
aderir ao ProGoiás. Hoje, quem
é beneficiado com o Fomentar e
Produzir tem de contribuir com
15% dos incentivos recebidos
para o Protege – um fundo de
combate à pobreza. Na nova lei,
as empresas que aderirem ao
ProGoiás vão contribuir com
10%. Outra proposta é que seja
concedido crédito outorgado do
ICMS no porcentual de 67%. Os
empresários ainda solicitaram
que a administração tributária
deixe de condicionar a fruição
do crédito outorgado ao cumprimento de metas de arrecadação, por estabelecimento ou
por segmento econômico.
O presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Goi-

Luciana Amorim

 Lideranças do Fórum Empresarial Goiano discute mudanças no ProGoiás, em reunião
no gabinete da secretária de Economia, Cristiane Schmidt

ás (Fieg), Sandro Mabel, ressaltou na reunião que o Fórum está
focado em desenvolver projetos
junto com o Estado. “Nós atuamos há muitos anos nessa área
de gestão, e só queremos ajudar
Goiás a atrair novos investimentos”, disse ele, acrescentando
que os ajustes sugeridos pelos
empresários ao novo projeto do
governo permitem a melhora
no ambiente de negócios.
O presidente da Adial,
Otávio Lage Filho, enfatizou
que os empresários precisam
de modelos que possibilitem o
crescimento das empresas que
já estão instaladas no Estado
e que a exclusão do Protege é
fundamental para esse crescimento. “Nós vamos continuar
lutando pela retirada do fundo,

porque nós empresários não
conseguimos arcar com essa
demanda do governo, disse.
No encontro, o Fórum
também destacou a necessidade de se criar um Conselho
Deliberativo formado pela sociedade, que analisará o projeto
de viabilidade econômica com
critérios técnicos, o que não
retirará a agilidade do programa, cabendo também a esse
conselho o acompanhamento
e a avaliação.
A secretária Cristiane
Schmidt argumentou que,
ao formular o novo projeto, a
intenção foi desburocratizar o
sistema, dando impessoalidade
ao processo e retirando poder
do secretariado. “Eu estou tentando integrar sistemas, colo-

car procedimentos, para que o
secretário não tenha poder. A
criação ou não do conselho é
algo que o governador vai decidir. Ele foi eleito, ele decide”,
enfatizou.
Outros pontos em que havia questionamento por parte
do setor produtivo quanto à
redação do novo projeto foram esclarecidos pela equipe
da secretária de Economia, que
ficou de analisar tecnicamente
e decidir se acatará ou não as
sugestões. Cristiane Schmidt
deixou claro que todas as decisões serão do governador
Ronaldo Caiado.
LEIA MAIS no portal da Fieg
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 Formatura da EJA

MERCADO DE TRABALHO

Senai e Sesi entregam nova leva
de profissionais e número de
matrículas passa de 132 mil
Andelaide Lima, Daniela
Ribeiro e Dehovan Lima

N

a sexta-feira (13/12), em
coletiva à imprensa, o
presidente da Fieg e dos
Conselhos Regionais do Sesi e
Senai, Sandro Mabel, apresentou os resultados preliminares
no ano das duas instituições,
que potencializaram sua atuação, com foco em ações de
educação básica e profissional

capazes de contribuir para
elevar cada vez mais a competitividade do parque industrial
do Estado e a escolaridade
do trabalhador, fatores que
são diferenciais no mercado
globalizado.
A despeito da crise econômica do País, sobretudo
diante do elevado índice de
desemprego e em meio ao desafio de qualificar, até 2023,

quase 323 mil trabalhadores
para atender à demanda das
indústrias em Goiás, segundo
dados do Mapa do Trabalho
Industrial, Sesi e Senai marcaram presença este ano em 104
municípios, dos quais 92 em
Goiás, onde atenderam mais
de 9 mil empresas – a grande
maioria (83%) do segmento
industrial. Durante o ano, até
novembro, só o Senai efetuou

Profissionalizante na
Unidade Integrada Sesi
Senai Aparecida de
Goiânia: modalidade
estratégica para
preparação de mão de
obra para indústrias

mais de 120 mil matrículas
em cursos de diversas modalidades – presencial e a
distância, de curta, média e
longa duração, desde a iniciação profissional à graduação
tecnológica. No mesmo período, o Sesi registrou mais de
12 mil matrículas em diversas
modalidades – do ensino fundamental e médio à Educação
de Jovens e Adultos (EJA).

3
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FORMATURAS
MOBILIZAM 9
CIDADES-POLOS
No Senai, as ações têm
como base as necessidades detectadas pelo Mapa do Trabalho,
de âmbito nacional, de ampliar
as oportunidades de formação
profissional e de superar riscos
previstos por especialistas de
um possível “apagão” de mão
de obra diante da esperada
retomada da economia – em
Goiás, especialmente, em áreas
como energia e metalmecânica,
segundo o estudo. Dezembro
é tradicionalmente marcado
por formaturas nas unidades
das instituições, que realizam
este ano, até o dia 20, em várias
cidades goianas, conclusão de
turmas de ensino médio, de cursos técnicos e na modalidade de
ensino médio articulado com
educação profissional (Ebep),
aprendizagem e Educação
de Jovens e Adultos (EJA). Ao
todo, só este mês mais de 2
mil concluintes vão receber
certificados, em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis,
Catalão, Itumbiara, Rio Verde,
Niquelândia, Crixás e Minaçu,
polos econômicos que integram
a rede de ensino Sesi e Senai.

PARCERIAS
COM EMPRESAS
POTENCIALIZAM
ATENDIMENTO
Além da rede de unidades fixas instaladas estrategicamente nos principais polos
produtivos do Estado, unidades
e ações móveis, parcerias com
empresas e entidades potencializaram o atendimento tanto do
Sesi quanto do Senai. Um dos

principais cases é a Enel Distribuição Goiás, que investiu R$ 6
milhões, com contrapartida de
R$ 1,5 milhão do Senai, para
implantação de um centro de
treinamento avançado na Faculdade Senai Ítalo Bologna, em
Goiânia, com área de 8 mil m²
e capacidade para atender em
torno de cem alunos simultaneamente. Na estrutura, há uma
sala de realidade virtual para
treinamento de colaboradores
da Enel e de empresas parceiras, além de alunos do curso de
eletricista de rede.
E a parceria Enel não para
por aí. A companhia investiu
cerca de R$ 500 mil para estruturar centros de treinamento)
espalhados em unidades do
Senai (Goiânia, Aparecida de
Goiânia, Anápolis, Jataí, Catalão, Itumbiara, Niquelândia e
Quirinópolis), dentro do esforço
para agilizar a qualificação profissional de eletricistas. Outros
R$ 2 milhões serão destinados
nos próximos anos em cursos
para capacitação de eletricistas. Aproximadamente 1.200
profissionais que atuam na
Enel e em empresas parceiras
participaram de reciclagem,
abrangendo cursos de formação de eletricista, Norma
Regulamentadora 10 e 35,
direção defensiva e segurança
na operação e manuseio de
motosserras e moto-podas.
Além disso, o Senai realizou
para a Enel um programa de
avaliação para habilitação de
acesso à rede, que consiste em
provas prática e teórica, certificando 3.200 profissionais para
o mercado.
Em Itumbiara, no Sul do

Estado, a Can-Pack, indústria
polonesa especializada na
fabricação de embalagens de
alumínio, inaugurada no ano
passado, apostou alto na qualificação da mão de obra pelo
Senai. Com cerca de 300 funcionários em sua planta industrial,
a quase totalidade (90% do
quadro) é formada de ex-alunos, sobretudo de nível médio,
da Escola Senai Itumbiara, uma
das principais da instituição em
Goiás. “Tivemos um dos me-

lhores inícios de produção da
empresa no mundo, superando
as expectativas, e esse resultado
se deve à capacitação técnica
dos profissionais formados pelo
Senai. Estamos extremamente
satisfeitos”, diz o gerente de
Planta da Can-Pack em Itumbiara, Selísio Freire, explicando
que o processo produtivo da
empresa envolve tecnologias
que necessitam de profissionais
altamente qualificados para a
operacionalização. 

“

O Senai me deu a oportunidade de ingressar
no mercado de trabalho. Em apenas quatro
meses do curso de assistente administrativo fui
contratado para atuar como jovem aprendiz no
Centro de Distribuição da Ontex. Na instituição,
em pouco tempo, aprendi muito porque as
aulas são focadas na prática profissional.”
MATHEUS CÉZAR QUEIROZ, aluno do curso de aprendizagem
em assistente administrativo (Senai Fatesg) e do tecnólogo
em automação industrial (Senai Ítalo Bologna)
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“

O Senai tem muita credibilidade junto
ao mercado de trabalho. Estou fazendo o
curso técnico na instituição porque sei que
é o caminho mais rápido para conquistar
um emprego. O quadro de docentes e
a qualidade ensino profissional são
excelentes. Além disso, temos disciplinas
que ajudam a desenvolver o relacionamento
interpessoal nos ambientes corporativos.”
GABRIEL MARQUES DOS SANTOS, aluno do curso técnico
em eletrotécnica (Senai Ítalo Bologna)

“

Os laboratórios do Senai são muito bem
estruturados, superiores a qualquer outra
instituição de ensino profissionalizante. As
indústrias vêm buscar mão de obra aqui,
porque reconhecem a qualidade da formação
desenvolvida pela instituição. E isso foi o que
mais me motivou a fazer um curso no Senai.”
PAULO HENRIQUE ARAÚJO, aluno do tecnólogo em
mecatrônica industrial (Senai Ítalo Bologna)

“

Estudar no Sesi para mim foi uma fase
de muitas descobertas, de muito crescimento
e oportunidades. Me desenvolvi no âmbito
pessoal, escolar e social. Consegui realizar
um sonho ao ser fui medalhista da Olímpiada
Brasileira de Matemática, tudo graças à
instituição e aos professores que eu tive ao
longo da vida. Estou ansioso e empolgado
com a minha formatura e com tudo que eu
ainda posso viver pela frente. Estudei muito
e me dediquei para chegar até aqui.”

Sistema Fieg/Ascom

GUSTAVO PAULO MONTEIRO, formando do ensino médio do
Sesi Campinas, filho de trabalhador da indústria

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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DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

IEL GOIÁS PREPARA EMPRESAS GOIANAS
PARA CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS
 Célio Eustáquio de

Sérgio Lessa

Moura, presidente do
Seconci Goiás: “O IEL
Goiás tem um papel de
grande relevância nessa
certificação, pelo seu alto
grau de excelência e,
mais ainda, pela
confiabilidade que ele
confere a nossa
certificação”

O

desenvolvimento empresarial foi uma das áreas
de destaque do IEL Goiás
em 2019. Além de pesquisas e
contratos do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores
(PDF Goiás), foram realizados
mais de 130 atendimentos
para 32 organizações durante
o ano. A equipe de consultores
trabalhou na certificação de
empresas segundo as normas
internacionais de qualidade.
Um exemplo é o Serviço
Social da Indústria da Construção do Estado de Goiás (Seconci), que recebeu certificação ISO
9001:2015. O processo consiste
em implementar os requisitos
exigidos pela norma, passar
por uma auditoria interna e
contratar um organismo certificador para realizar a auditoria
de certificação, que no caso do
Seconci foi o ICQ Brasil.
O objetivo da ISO
9001:2015 é estabelecer requisitos para um Sistema de
Gestão de Qualidade para que
a empresa entregue produtos
e serviços que atendem às necessidades e expectativas dos
clientes. A norma é baseada no
ciclo PDCA (Plan, Do, Check,
Act), que consiste em planejar
o que será feito, realizar o planejado, checar o que foi feito e,

por fim, agir nos problemas ou
melhorias detectados.
Além da certificação do
Seconsi, o ELO Laboratório também recebeu a ISO 9001:2015
por meio do Departamento de
Desenvolvimento Empresarial do IEL Goiás. O instituto
também certificou ou está
em processo de certificação
de outras seis empresas, todas prestadoras de serviços à
Enel, empresa que também é
cliente do IEL no Programa de
Desenvolvimento de Fornecedores (PDF Goiás). São elas
a CEL Engenharia (OHSAS
18001:2007), a Enerwatt (ISO
45001), a Hot Line (ISO
9001:2015, ISO 14001:2015
e OHSAS 18001:2007), a
Rede Forte (ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e OHSAS

18001:2007), a Tecmon (ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015),
além da Tencel (ISO 9001:2015
e OHSAS 18001:2007).
A certificação colabora
para o incremento da empresa em vários pontos, como na
avaliação e mensuração de
resultados para a melhoria do
desenvolvimento da organização; mapeamento e correção
de desvios, visando à melhoria
contínua; melhoramento da
gestão das atividades, dos processos, da documentação e dos
recursos da empresa; satisfação
dos clientes; evitar desperdícios
e retrabalhos, tornando-se um
diferencial de mercado.
“O Seconci vê como essencial a certificação ISO 9001, o
que, com certeza, permitirá que
os procedimentos adotados

sejam rastreados e auditados,
dando-lhes maior controle e
eficiência”, afirmou Célio Eustáquio de Moura, presidente do
Seconci e que também preside o
Conselho Temático de Infraestrutura da Fieg (Coinfra). “O IEL
Goiás tem um papel de grande
relevância nessa certificação,
pelo seu alto grau de excelência
e, mais ainda, pela confiabilidade que ele confere a nossa
certificação. Estamos implantando um arrojado programa
de ética e compliance que trará
mais transparência, controle e
boas práticas a entidade”, revelou Célio Eustáquio.
LEIA MAIS no site

do IEL Goiás
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“

Para nós é
uma emoção
muito grande
inaugurar
uma biblioteca
com o nome do
jornalista Jávier Godinho.
Um ser humano grandioso,
com princípio religioso,
retidão de caráter e conduta
sempre irretocável. Fazemos
essa homenagem com
muita alegria no coração”
PAULO VARGAS, diretor regional do
Senai e superintendente do Sesi

 Entrega à família de Jávier Godinho de desenho bico de pena do cartunista
Mariosan Gonçalves pelo jornalista Dehovan Lima

BIBLIOTECA JORNALISTA JÁVIER GODINHO

O homem que gostava de ler e
escrever vira nome de biblioteca
Dehovan Lima e
Andelaide Lima

“

Ele viveu e compartilhou
a história do Sistema Fieg
por mais de três décadas,
empregando sua experiência
na arte de comunicar, ao mesmo tempo em que fez carreira
brilhante no jornalismo goiano,
notadamente levando mensagens de fé e esperança a todos
com quem convivia e por meio
do programa Hora do Ângelus,
momento de reflexão exibido
pela TV Anhanguera por mais
de 50 anos.
Por toda essa história de
construção, de disseminação de
conhecimento, Sesi e Senai, por
sugestão do conselheiro do Sesi

Jaime Canedo, orgulhosamente
prestam esta justa homenagem
ao Jornalista Jávier Godinho, que
também foi, durante muitos
anos, Secretário dos Conselhos
Regionais das Instituições em
Goiás.
Um legado para todos nós!”
O texto da placa associado
a um bico de pena do cartunista Mariosan Gonçalves resume
bem a história do jornalista Jávier Godinho no Sistema Fieg,
relembrada, em meio a muita
emoção de familiares, amigos
e colegas de trabalho, durante
a inauguração, quarta-feira
(18/12), de uma biblioteca que
leva seu nome na Escola Sesi
Senai Jardim Colorado Profes-

sor Hélio Naves, na Região Noroeste de Goiânia, a mais nova
do Sistema Indústria em Goiás
e uma das maiores no País.
“Tinha de ser uma biblioteca! Achei linda a homenagem.
Não esperava que fosse tão
grandiosa. E foi justamente
com o que ele amava, que eram
os livros. Para ele não tinha
televisão, não tinha nada, ele
gostava de ler e de escrever. A
família toda está muito agradecida, as netas choraram muito.
Estamos todos emocionados. O
Jávier tinha um carinho enorme
pelo Sistema Fieg”, resumiu
Stella Rincón Godinho, viúva
de Jávier.
Filho mais velho, o tam-

“

Queremos
que a família
toda saiba da
admiração, do
amor, apreço e
reconhecimento
que sempre tivemos pelo
Jávier. E que essa biblioteca
possa representar tudo isso,
que possamos contribuir
para que a memória dele seja
eterna. A iniciativa foi para
valorizar a colaboração que
ele teve para o Sistema Fieg.
Por tudo isso que ele foi,
como grande profissional e
homem dedicado à família e
ao trabalho, a homenagem
é mais que merecida”
JAIME CANEDO, conselheiro do Sesi e
presidente do Conselho Temático de
Micro e Pequena Empresa da Fieg,
autor da proposta da homenagem

bém jornalista Iuri Godinho
também destacou a “profunda
ligação” do pai com a federação,
onde ingressou em 1984 e “só
deixou quando já não tinha
mais condições físicas de trabalhar”. Jávier Godinho morreu
em 2018, aos 81 anos, vencido
por um câncer originado em um
dos rins e que avançou pulmão
adentro.
LEIA MAIS no site do Sesi
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VAPT-VUPT
Luciana Lombardi

A LEVEZA DO CINEMA NA DANÇA – A Bela e a Fera, O Mágico de Oz, Aladim, Dumbo, O Rei Leão... Em uma
verdadeira viagem, inspirada em clássicos do cinema infantil, nada menos do que 270 alunos do ensino fundamental
da Escola Sesi Canaã, em Goiânia, subiram ao palco do Teatro Sesi, dia 12 de dezembro, em espetáculo de dança que
encerrou o ano letivo. Entre os diferenciais do ensino Sesi, a dança busca trabalhar uma linguagem que proporciona
formas de manifestação com uso de diferentes meios de linguagem da sociedade (corporal, verbal, plástica e escrita),
expressando suas próprias vivências e experiências de maneira mais crítica, explica a diretora da unidade, Antônia Stecca.

DIPLOMA NA MÃO
– Concluintes do curso
de eletricista instalador
predial, desenvolvido pela
Faculdade Senai Roberto
Mange, de Anápolis, em
parceria com a prefeitura,
exibem certificados.
A turma foi aberta
para a comunidade.
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Alex Malheiros

QUALIFICAÇÃO E EMPREGO – Os 17 concluintes do curso de
auxiliar de produção de açúcar e álcool para pessoas com deficiência,
desenvolvido pela Escola Senai Itumbiara, foram efetivados no
quadro de funcionários da BP Biocombustíveis – parceira da unidade
na realização da aprendizagem. A contratação foi anunciada pela
coordenadora de Gestão de Pessoas da usina, Daiene Oliveira Severino,
durante a entrega de certificados da turma, terça-feira (17/12).

SOB NOVA DIREÇÃO – Mário Arruda,
da Prime Serviços Automotivos, é o novo
presidente do Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios do
Estado de Goiás (Sindirepa), em substituição
a Alyson José Nogueira. Ele foi apresentado
pelo presidente da Fieg, Sandro Mabel,
na reunião de diretoria da federação, dia
16 de dezembro, na Casa da Indústria.

CRAQUES EM SINAIS – 29
funcionários da concessionária
de rodovias Triunfo Concebra
concluíram o curso de Língua
Brasileira de Sinais (Libras),
desenvolvido pela Faculdade
Senai Fatesg, em Goiânia.
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Foto Alex Malheiros: almoço sistema s01.jpeg

ENCONTRO DO SISTEMA S – O diretor regional do Senai e superintendente do Sesi, Paulo Vargas, recebeu sextafeira (13/12) lideranças do Sistema S em Goiás para apresentar as ações desenvolvidas pelas instituições da indústria
em 2019. A comitiva conheceu o Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, o Centro de Treinamento da John
Deere (foto), as salas de aula do ensino médio e de robótica, e as oficinas das áreas de alimentos, mecânica e gráfica
das unidades Sesi e Senai Vila Canaã, em Goiânia. Participaram da visita os diretores do Sebrae, Derly Cunha Fialho,
Igor Montenegro e Wanderson Portugal; a superintendente do Sest/Senat, Joabete Xavier Costa; o superintendente
do Sescoop, Jubrair Gomes Caiado; e o gerente de Relações Institucionais do Senar, Antônio Flávio Camilo de Lima.

Adair Batista

EPI INVISÍVEL – A indústria goiana
Nutriex realizou sexta-feira (13/12)
o pré-lançamento da Luva Química
G3 Duo, equipamento de proteção
individual (EPI) invisível, desenvolvido
em parceria com o Instituto Senai de
Tecnologia em Alimentos e Bebidas e o
Sesi Vila Canaã. Produzida com apoio
do Edital de Inovação para a Indústria,
a luva química foi apresentada por
Matheus Dias (foto), gerente nacional
de vendas da Nutriex, durante o
2º Workshop de Cosmetologia –
Inovação para Saúde e Segurança do
Trabalhador, promovido pelo IST.
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RESSOCIALIZAÇÃO – O
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presidente da Fieg, Sandro Mabel,
recebeu segunda-feira (16/12) o
diretor-geral de Administração
Penitenciária do Estado de
Goiás, coronel Wellington de
Urzêda Mota, e os diretores
da Sallo Confecções Antônio
Carlos e Cláudio Schneider
para discutir a ampliação de
projeto de ressocialização de
reeducandos do Complexo
Prisional de Aparecida
de Goiânia. Atualmente,
a indústria emprega 107
detentos, nas áreas de bordado,
estamparia e costura, e quer
ampliar o projeto para até 300 ressocializados. A reunião (foto) contou com participação do vice-presidente
da Fieg André Rocha, do diretor Emílio Bittar e dos superintendentes João Carlos Gouveia, da Fieg, e Paulo
Vargas, do Sesi e Senai, que apoia a iniciativa com a qualificação profissional dos reeducandos.

TAMPINHA LEGAL – O Sindicato das
Indústrias de Material Plástico no Estado
de Goiás (Simplago) realizou segundafeira (16/12) mais uma pesagem de
tampas plásticas do projeto Tampinha
Legal. Foram coletados mais de 457
quilos de material, que beneficiaram
com recursos as entidades assistenciais
Associação Down de Goiás (Asdown),
Centro de Orientação, Reabilitação e
Assistência ao Encefalopata (Corae)
e Centro de Educação Infantil Nossa
Senhora de Nazaré (CEI Nazaré).
A iniciativa conta com o apoio das
empresas Grafigel e Bomlixo.

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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TERÇA NO TEATRO

Fieg beneficia 3 instituições
filantrópicas com doação de alimentos

N

a sexta doação deste
ano, a Federação das
Indústrias do Estado de
Goiás (Fieg) e o Sesi entregaram
segunda-feira (23/12) cerca de
2,5 toneladas de alimentos às
instituições Missão Resgate da
Paz, Olhando para o Próximo e
Projeto Crisálida. A ação beneficia mulheres com dependência
química, famílias em situação
de extrema pobreza e na montagem de cestas básicas para
distribuição em comunidades
carentes de Senador Canedo.
A entrega das doações foi
feita na sede da Missão Resgate da Paz, localizada no Sítio
Recreio Ipê, com presença do
presidente da Fieg, Sandro
Mabel, de sua mulher, a advogada Raquel Ribeiro, e do superintendente do Sesi e diretor

Alex Malheiros

 Sandro

Mabel e
Raquel
Ribeiro e
diretores do
Sesi e da
Fieg fazem
doação na
instituição
Projeto
Crisálida

regional do Senai, Paulo Vargas,
presidentes de sindicatos das
indústrias que compõem a federação e representantes das
entidades beneficiárias.
As doações são parte do
projeto Terça no Teatro, produ-

zido pelo Teatro Sesi, em parceria com a TV Anhanguera, e que
consiste em apresentações de
música, dança e teatro, todas as
terças-feiras, com o objetivo de
proporcionar oportunidade de
acesso ao lazer, entretenimento

e cultura. Em 2019, foram quase 10 toneladas de alimentos
destinados a instituições filantrópicas de Goiânia e da Região
Metropolitana que trabalham
no atendimento de crianças,
jovens e idosos.

MENTORIA PEDAGÓGICA – Especialista na
Metodologia Senai de Educação Profissional,
Amanda Virgínia da Silva, da Unidade Sesi Senai
Rio Verde, foi uma das 50 pedagogas da instituição
em todo o País selecionada para participar da
formação em Mentoria Pedagógica, realizada pelo
Departamento Nacional. A iniciativa visa preparar
profissionais para promover práticas educacionais
inovadoras. O trabalho desenvolvido por ela para
implantação da estratégia, com o slogan Explore,
foi destaque na rede Senai de ensino. Na foto,
Amanda e docentes da unidade de Rio Verde que
participaram da mentoria aplicada por ela.
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De lá para cá a revista
passou a sair com média de 14
páginas, com distribuição dirigida ao público-alvo do Sistema
Fieg – lideranças sindicais e empresários –, potencializando a
comunicação, juntamente com
o FiegCast, outra novidade, que
fecha o ano com 193 edições, e
a revista Goiás Industrial, com
circulação bimensal.
Com esta edição, de número 38, Pauta Extra encerra
o ano, voltando a circular normalmente em 2020. Feliz Natal
e um grande ano para todos!

Ano 1

“

Alunos do Sesi constroem
carro de olho na Fórmula
1”. Com essa matéria de
capa, circulou dia 18 de fevereiro a edição zero da Goiás
Industrial Pauta Extra, com
oito páginas. Outro destaque
foi um balanço do início da
gestão do presidente da Fieg,
Sandro Mabel, sob o título
Agenda intensa e firme atuação
marcam 40 primeiros dias da
nova gestão da Fieg. Menos de
um mês depois, surgiu como
encarte o Espaço 4.0, boletim
semanal de notícias sobre tecnologia e inovação, editado com
colaboração do Conselho de
Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação da Fieg.

“

de 2019

Pintou Natal na Pauta
Extra. Até 2020!

tor de grãos,
, grande produ Estado
Goiás é celeiro
a não fica em nosso
mas nossa riquez população
da
para benefício
ada, gerando
goiana. É export . Queremos que
empregos na China zimos sejam
os grãos que produ
aqui.”
industrializados

Sérgio Lessa

Tatiana Reis
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CITY SHAPER

 GRITO DE

Projetos inovadores levam
5 times do Sesi Goiás a
torneio nacional de robótica

T

itans Lego da Justiça,
Life Sesi Canaã, Alphatec, Robostorm
e Lego da Justiça Origens.
Com esses nomes característicos, cinco equipes formadas por 50 estudantes do

14

Sesi de Goiânia e Aparecida
vão representar Goiás na
etapa nacional do Torneio
Sesi de Robótica First Lego
League (FLL), em São Paulo,
de 6 a 8 de março. Também
da capital, a Nanomasters,

do Colégio Interschool,
igualmente garantiu vaga
na competição.
A cerimônia de premiação, na quinta-feira
(19/12), marcou o fim da
etapa regional da disputa,

GUERRA: Equipe
Titans Lego festeja na
mesa de competição
de robôs

Daniela Ribeiro

que reuniu 46 times de 28
escolas de Goiás e do Tocantins e desafiou os alunos a apresentar soluções
inovadoras, dentro do tema
City Shaper (cidades inteligentes e sustentáveis),

para problemas urbanos,
como transporte, acessibilidade, desastres naturais,
além de construção sustentável de casas e prédios.
Problema comum em
Goiânia, os acidentes de

| G o i â n i a 2 3 - 1 2 - 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 |

 PÓDIO PEQUI: Alunos do Sesi Goiás comemoram
conquista dos três primeiros lugares da competição

trânsito provocados pela gordura
dos jamelões no asfalto inspiraram o grande vencedor, Titans
Lego da Justiça, do Sesi Planalto,
a desenvolver projeto de um líquido
à base da casca da laranja capaz
de dissolver o resíduo. Em 2º lugar,
ficou o time Life, do Sesi Canaã, e
em 3º, a Alphatec, da Escola Sesi
Senai Aparecida de Goiânia.
Além dos projetos de inovação, os alunos foram avaliados
pelo Desafio do Robô, quando os
competidores colocam os robôs de
Lego para cumprir determinadas
missões, como capturar, transportar, ativar ou entregar objetos na
mesa de competição.
Os robôs, projetados e construídos pelos próprios alunos, também são observados na categoria
Design do Robô. Os times podem
utilizar sensores de movimento,
cor, controladores e motores. Os
juízes levam tudo isso em consideração, além da estratégia e
programação.
Igualmente passa pelo crivo

o Projeto de Inovação, que é a solução inovadora sobre o desafio da
temporada. O projeto é apresentado para os outros competidores e
o público visitante nos torneios de
robótica. Por fim, na categoria Core
Values, os estudantes precisam
mostrar que sabem trabalhar em
equipe, com inclusão, diversão e
inovação.

VEJA A LISTA COM OS PREMIADOS EM TODAS AS CATEGORIAS:
Prêmios oficiais
y Projeto de pesquisa – Star Guardians – Goiânia - (GO)
y Desempenho do Robô – Titans Lego da Justiça Planalto y
y
y
y
y
y
y
y

Goiânia (GO)
Programação – Nanomasters – Goiânia (GO)
Estratégia e Inovação – Robotic Engineers – Goiânia (GO)
Inspiração: πqui-man Colorado – Goiânia (GO)
Trabalho em Equipe – MEQ Lego - Catalão (GO)
Gracious Professionalism – Robostorm – Aparecida de
Goiânia (GO)
Design Mecânico – Sesi Canaã Robots (GO)
Solução Inovadora: Gametech Canaã – Goiânia (GO)
Apresentação: Lego da Justiça Planalto – (GO)

Champion’s Award
y 1º lugar: Titans Lego da Justiça Planalto
y 2º lugar: Life Sesi Canaã
y 3º lugar: Alphatec
Classificadas para o nacional
y Titans Lego da Justiça Planalto
y Life Sesi Canaã
y Alphatec
y Robostorm
y Lego da Justiça Origens
y Nanomasters
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CIDADÃO HERÓI

Campeões do mundial de robótica
recebem comenda do governo

C

ampeões do Torneio Aberto
de Robótica de West Virginia,
nos Estados Unidos, alunos
e professores da equipe Gametech
Canaã, do Sesi Canaã, em Goiânia,
foram condecorados na noite de
quinta-feira (19/12), com a Ordem
do Mérito Cidadão-Herói, concedida
pelo governo do Estado de Goiás. A
homenagem aos sete alunos e dois
técnicos do time, em cerimônia na
Praça Cívica, tem entre seus objetivos “reconhecer e valorizar todas
as pessoas que realizam ações em
prol do desenvolvimento de Goiás”.
Além da equipe Gametech,
81 pessoas foram homenageadas.
Os nomes foram escolhidos pelo

Conselho da Ordem do Mérito Cidadão-Herói, formado pelo governador, vice-governador, secretários
estaduais da Governadoria e da
Casa Civil, além de representante
do Conselho de Governo.
“Mas quem são esses homens e mulheres que têm feito
a diferença no Estado? Costumo
chamá-los de heróis anônimos”,
disse o governador. A lista com o
nome dos 90 novos comendadores
do Estado inclui policiais militares,
agente de segurança prisional,
bombeiros, professores e diretores
de escolas, alunos, empresários,
religiosos, juízes, promotores,
entre outros.

 Governador Ronaldo Caiado condecora alunos da Gametech
Canaã: “Mas quem são esses homens e mulheres que têm feito a
diferença no Estado? Costumo chamá-los de heróis anônimos”

PRÊMIO AO TALENTO – Lenier Lopes de Abreu,
aluno da graduação tecnológica em automação industrial
da Faculdade Senai Ítalo Bologna, e o Supervisor de
Educação e Tecnologia, Everton Fernandes, exibem
certificado do Prêmio Talentos na Ciência e Tecnologia de
Goiânia, na categoria Aluno Talento do Ano na Ciência e
Tecnologia. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec),
com apoio do Senac, a iniciativa premiou 29 pessoas,
nas categorias aluno e profissional, que durante o ano
se destacaram pelo trabalho em sua área de atuação em
benefício da ciência e/ou da tecnologia. As faculdades
Senai Fatesg e Ítalo Bologna receberam placas de
Menção Honrosa. A solenidade de premiação foi realizada
no dia 13 de dezembro, no Senac Cora Coralina.
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