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Como será o ama

O

nhã?

Sandro Mabel

N

a esteira do novo decreto do governo do Estado,
divulgado na madrugada
de segunda-feira (20/04) e que
confirmou autonomia às prefeituras diante da pandemia da
Covid-19, conforme deliberado
pelo STF, e liberou atividades
da construção civil, a indústria
goiana vive expectativa de recomeçar parcialmente os negócios. A apreensão continua para
os demais segmentos, como a
indústria da moda, com produção parada e empresas fechan-

JOÃO AFONSO
BERQUÓ FILHO
Jardim Planalto
- Goiânia

do, além da perspectiva de lenta
travessia à plena retomada das
atividades econômicas, segundo sublinhou o presidente da
Federação das Indústrias do
Estado de Goiás (Fieg), Sandro
Mabel, no artigo Como será o
amanhã, publicado terça-feira
(21/04) no jornal O Popular.
(Veja íntegra aqui)
Em entrevista coletiva à
imprensa, por meio de webconferência, Sandro Mabel e o
advogado Dyogo Crosara fizeram um balanço sobre o decreto

9.653, o terceiro publicado pelo
governo desde o início da crise.
O presidente da Fieg assegurou que a indústria não terá
dificuldade de se adaptar às
exigências para a flexibilização
parcial das atividades, como
uso de máscaras, higienização
constante, aferição de temperatura dos trabalhadores, uma
vez que já adota boas práticas
de produção, citando protocolos
rígidos observados pela construção civil, por exemplo.
Na conta de “ajustes” no

 Em dia de mais um

decreto do governo,
presidente da Fieg publica
artigo no jornal O Popular e
participa de webentrevista
com jornalistas
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decreto do governo, ele cobrou
medidas mais efetivas para proteção das pessoas de grupos de
risco (aquelas acima de 60 anos
e com doenças crônicas). “Esse
grupo é que lota hospitais e tem
de ficar em casa, em proteção
e cuidado, com remuneração,
senão vai sair e arrumar um
bico qualquer para ganhar
dinheiro”, disse, ao defender
uma campanha na indústria e
no comércio pela não demissão
desses trabalhadores.
No dia seguinte à divulgação do novo decreto estadual
de isolamento social, Sandro
Mabel ligou em pleno feriado
de Tiradentes para o secretário
de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino Júnior, manifestando
preocupação com a possibilidade de demissão iminente
de pessoas de grupo de risco,
não contempladas por medidas de combate à Covid-19. Ele
ainda postou vídeo em redes
sociais e grupos de whatsApp
conclamando empresários da

indústria a não demitir esses
trabalhadores e orientando as
empresas a recorrer ao programa emergencial do governo
federal para assegurar a remuneração e a permanência deles
em casa durante a pandemia.
(Confira o vídeo)

PLATAFORMA – Sandro
Mabel lamentou a não utili-

zação, em Goiás, do aplicativo
responsivo desenvolvido pelo
Instituto Euvaldo Lodi (IEL),
que integra o Sistema Fieg,
colocado à disposição gratuitamente do governo do Estado,
que optou por criar uma outra
plataforma semelhante. Parte
do projeto Retomada Responsável dos Negócios, o app da
indústria vem despertando

grande interesse em outros
Estados, como Paraná, que já
confirmou sua implantação,
Mato Grosso, São Paulo, além
de prefeituras, como Aparecida
de Goiânia.
VEJA AQUI como funciona
o aplicativo da Fieg-IEL

 Sandro Mabel apresenta plataforma da Fieg a André Rebelo, assessor para
assuntos estratégicos da Fiesp, e José Miranda, da área de medicina do trabalho

PANDEMIA

Fórum Empresarial de Goiás condena soltura indiscriminada de presos
O Fórum de Entidades Empresariais de
Goiás (FEE) – integrado pela Fieg, Fecomércio-GO, Faeg, Adial, Facieg, FCDL, Acieg
e OCB-GO – publicou nota quarta-feira
(22/04) manifestando “total espanto” com
soltura de bandidos e o afrouxamento de
prisões preventivas, a pretexto de medidas
preventivas recomendadas pelo Conselho
Nacional de Justiça à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19. “A
excepcionalidade que vivemos em razão da
crise gerada pelo Coronavírus não deve ser
motivo para flexibilizarmos situações que

podem ser danosas para nossa sociedade. A libertação de presos, que são uma
ameaça para a sociedade, sem o devido
processo socioeducativo, soa como uma
oportunidade para o crime, e não uma
desaceleração da contaminação do vírus”,
diz a nota do FEE.
Segundo o Fórum, há notícia de que, em
Goiás, 400 presos foram soltos, podendo o
número chegar a mais mil nos próximos
dias. “Entendemos que a sociedade não
pode se tornar refém de bandidos que deveriam estar encarcerados por culpa de seus

crimes e, no entanto, estão sendo liberados
e cometendo novos crimes aqui fora. Essa
soltura indiscriminada, como estamos assistindo, pode comprometer ainda mais o
trabalho das forças de segurança, já tão
exigidas pelo cotidiano do serviço, por falta
de investimento e contratação de efetivo e
também pelo seu emprego no respeito às
medidas de enfrentamento da pandemia”,
acrescenta o Fórum Empresarial. 
LEIA A nota na íntegra
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PRODUZIR ÁLCOOL EM GEL COM QUALIDADE
PANDEMIA

COVID-19

 Patrícia Duarte,

analista, e Rúbia
Machado, pesquisadora
do Laboratório de
Físico‑Química do IST em
Alimentos, fazem análises
de álcool em gel

Andelaide Lima
Fotos: Alex Malheiros

C

onsiderado um dos antissépticos mais seguros e
recomendado pelas autoridades de saúde para ajudar no
combate ao novo coronavírus,
o álcool em gel passou a ter
grande procura no mercado e,
por isso mesmo, sofreu considerável aumento de preço em
meio à pandemia da Covid-19.
O cenário contribuiu para
o crescimento da fabricação de
produtos de origem duvidosa,
em empresas sem registro ou

fora dos padrões exigidos pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), com riscos
para a saúde do consumidor.
Para ajudar as indústrias a
fabricar álcool em gel de acordo
com os padrões atestados pelos órgãos regulamentadores,
o Instituto Senai de Tecnologia
em Alimentos e Bebidas realiza
análises como viscosidade, teor
alcoólico e teste microbiológico,
que validam a qualidade do produto. A avaliação dos resultados
das análises do álcool em gel
observa parâmetros estabele-

cidos pela Resolução
RDC n. 46/2002 e
RDC n. 481/1999, do
Ministério da Saúde.
Gerente do IST
Alimentos, Karolline Fernandes destaca que as análises
agregam valor ao produto,
credibilidade e diferencial de
mercado. “Estamos preparados
para realizar os ensaios com
qualidade, confiabilidade e
rapidez que o momento atual
exige, contribuindo para amenizar o cenário de calamidade

pública”, reforça a gerente.
As empresas fabricantes de
álcool em gel interessadas em
fazer análises do seu produto
podem agendar com o instituto
pelo telefone (62) 3227-6563
ou pelo e-mail elionai.senai@
sistemafieg.org.br. 
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Fieg Mais Solidária já entregou
40 toneladas de produtos

PANDEMIA

COVID-19

Tatiana Reis

Fotos: Alex Malheiros

I

dealizada pela advogada Raquel Ribeiro, a Fieg Mais Solidária tem levado esperança
a milhares de famílias goianas
por meio da doação de alimentos e produtos de limpeza e
higiene pessoal. O projeto, que
conta com a parceria de sindicatos das indústrias e empresários
goianos, já promoveu a doação
de 40 toneladas de produtos
nos últimos 30 dias. No total,
26 instituições filantrópicas de
Goiânia e da Região Metropolitana estão sendo assistidas com
a entrega dos donativos, que incluem mais de 10 toneladas de
alimentos, quase 4 mil litros de
leite, 300 kits de limpeza – com
água sanitária, desinfetante e
detergentes líquidos – e cerca
de 10 mil fraldas descartáveis.
Somente nesta semana, a
Fieg Mais Solidária realizou
dois momentos para doação
dos produtos arrecadados.
Na segunda-feira (20/04), o
projeto levou à Prefeitura de
Aparecida de Goiânia 1.200
litros leite para serem distribuídos pela Secretaria Municipal de Assistência Social
às famílias cadastradas em
programas de auxílio.
A doação foi recebida pela
primeira-dama do município,
Mayara Mendanha, que ressaltou a importância da iniciativa,
sobretudo nesse momento de

pandemia do coronavírus.
“Vamos ajudar várias famílias,
esse leite vai fazer a diferença
na vida de muitas crianças.
Isso traz uma alegria imensa,
saber que podemos contar com
outras pessoas para abençoar a
vida dessas famílias”, afirmou
Mayara ao receber a doação da
Fieg Mais Solidária.
Na quarta-feira (22/04),
foi a vez de outras seis instituições filantrópicas serem
beneficiadas com a doação de
3 toneladas de alimentos. A
entrega, realizada na Casa da
Indústria, incluiu também 960
litros de leite, kits de limpeza e
1.000 fraldas descartáveis.
Na oportunidade, foram
beneficiadas as instituições:
Igreja Evangélica Assembleia
de Deus; Centro de Orientação,
Reabilitação e Assistência ao
Encefalopata (Corae); Associação Beneficente, Cultural
e Habitacional Manancial
(ABM); Vila São José Bento Cottolengo; Igreja Assembleia de
Deus Mundial e Centro Espírita
Chico Xavier.
“Estamos muito satisfeitos
com o andamento do nosso
projeto. Graças à solidariedade
de muitas pessoas, empresários e sindicatos, estamos conseguindo levar um pouco de
amor e esperança para tantas
pessoas”, afirmou Raquel Ri-

 Advogada Raquel Ribeiro e o presidente da Fieg, Sandro

Mabel, entregam doação à primeira-dama de Aparecida de
Goiânia, Mayara Mendanha (alto), e ao padre Marco Aurélio,
diretor presidente da Vila São Cottolengo, ladeado pelos diretores
da federação Emílio Bittar e Célio Eustáquio de Moura (acima)

beiro. Segundo a coordenadora
da iniciativa, o objetivo é reunir 100 toneladas de produtos
para doação nesse período de
combate e prevenção ao coro-

navírus, especialmente beneficiando idosos e pessoas em
grupos de risco.
LEIA MAIS no portal da Fieg
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DOAÇÕES EM NÚMEROS
Fieg Mais Solidária já destinou
 40 toneladas de produtos para 26
instituições filantrópicas de Goiânia e
da Região Metropolitana
Sendo:
 Mais de 10 toneladas de alimentos
 3.672 litros de leite️
 300 kits de limpeza, com água sanitária,
desinfetante e detergentes líquidos
 Mais de 10 mil fraldas descartáveis

 DIA DE DOAÇÕES – Coordenadora do projeto Fieg Mais Solidária, a advogada Raquel Ribeiro conduz a entrega de

donativos, ao lado do presidente da Fieg, Sandro Mabel, dos diretores da federação Célio Eustáquio de Moura, André Rocha e
Emílio Bittar, a representantes das instituições Associação Beneficente, Cultural e Habitacional Manancial, Centro Espírita Chico
Xavier, Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao Encefalopata (Corae), Igreja Assembleia de Deus Mundial e Igreja
Evangélica Assembleia de Deus. 
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 Produção de

máscaras e
suportes para
protetores faciais
na Escola Senai
Itumbiara

GUERRA AO CORONAVÍRUS (2)

Senai Goiás, UFG e
Abinfer produzem mais
de 10 mil protetores
faciais para Saúde

E

m parceria com a Universidade Federal de
Goiás (UFG) e a Associação Brasileira da Indústria
de Ferramentais (Abinfer), a
Escola Senai Vila Canaã, em
Goiânia, vai produzir mais de
10 mil protetores faciais (face
shields) para os profissionais
de saúde que estão na linha de

frente de combate à Covid-19,
doença provocada pelo novo
coronavírus. As máscaras serão entregues aos hospitais da
rede municipal e estadual de
Goiás, entre eles, o Hospital das
Clínicas da UFG e a Santa Casa
de Misericórdia de Goiânia. Em
outra frente de trabalho, Senai
está apoiando a criação de um

protótipo de ventilador pulmonar emergencial desenvolvido
pela UFG.

SOLIDARIEDADE
Em Itumbiara, a Escola
Senai está produzindo mil
máscaras e cem suportes para
protetores faciais para ajudar
no combate à Covid-19. As peças

serão doadas ao Lar dos Idosos,
para empregados e seus dependentes das unidades Senai, Sesi
e IEL do município, além de
outras instituições.
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 Elivã de Moura, da

UNESCO, CINTERFOR E WORLDSKILLS

SESI E SENAI CONQUISTAM
RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
NO COMBATE À COVID-19

A

s medidas de apoio ao
combate à Covid-19 tomadas pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e pelo
Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial (Senai)
ganharam o reconhecimento
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco), o Centro
Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento
na Formação Profissional da
Organização Internacional do

Trabalho (OIT/Cinterfor) e a
WorldSkills, organizadora da
maior competição de profissões
técnicas do mundo.
Dirigentes das três organizações enviaram correspondências à direção do Sesi e do Senai,
aplaudindo ações em curso em
todo o País, a exemplo de Goiás.
Além de destacar a importância das iniciativas de caráter
emergencial, a diretora e representante da Unesco no Brasil,
Marlova Jovchelovitch Noleto,

enalteceu a excelência do trabalho realizado por décadas pelo
Senai na formação profissional
e pelo Sesi na educação básica
e de jovens e adultos.
“Trata-se de um esforço
com o qual temos colaborado
ao longo de muitos anos, mais
recentemente, por meio dos
projetos Consolidação da Rede
de Escolas Sesi como Referência para a Educação Básica no
Brasil e Educação Livre”, disse
Marlova Noleto.

Faculdade Senai Ítalo
Bologna, em Goiânia,
trabalha na produção de
máscaras: solidariedade

PANDEMIA

COVID-19

Desde março, todo o Sistema Indústria – Confederação
Nacional da Indústria (CNI),
Sesi, Senai e federações estaduais das indústrias – têm feito
esforços no apoio à saúde pública, à indústria e à sociedade.
Entre as ações, estão a
recuperação de cerca de 600
respiradores por uma rede
voluntária que une Senai e 13
multinacionais com pontos de
manutenção em 19 Estados,
inclusive Goiás, o empenho de
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R$ 30 milhões, com ABDI e Embrapii, via Edital de Inovação
para a Indústria destinado a
apoiar projetos com aplicação
de curto prazo contra coronavírus e a oferta gratuita de
cursos à distância e farto material de apoio à conscientização
população.

O PAPEL DO SESI E
DO SENAI NO ACESSO
À EDUCAÇÃO
O órgão da OIT também
lembrou que, além dos efeitos
imediatos da pandemia nas
condições de saúde e de vida
de milhões de pessoas, já são
visíveis os impactos na atividade econômica e no mercado
de trabalho em toda a região,
o que reforça o papel do Senai
no enfrentamento da crise e na
construção do futuro.
Para o diretor da OIT/Cinterfor, Fernando Vargas, é importante que se concentrem todas suas capacidades no apoio à
indústria e aos brasileiros.
“É óbvia a necessidade que
tem toda a região de expandir
o acesso à educação profissional durante a crise e, por esse
motivo, queremos que o Senai
receba nossa mensagem de
apoio e acompanhamento, para
que possa continuar a ser instituição líder na América Latina,
no Caribe e no mundo”, afirmou
Vargas.

A IMPORTÂNCIA DA
REQUALIFICAÇÃO
NA PANDEMIA
O CEO da WorldSkills,
David Hoey, e o presidente em
exercício, Chris Humphries, observaram que as iniciativas do

Sesi e do Senai servem de inspiração para outras instituições
de ensino técnico e profissional
e afirmaram que estão compartilhando as contribuições com
outros parceiros como exemplo de aplicação de recursos,
capacidade, conhecimento e
experiência em soluções de
resultado imediato.
“No mundo inteiro, instituições técnicas e vocacionais
como o Senai são chamadas a
exercerem papel vital, agora
e no rescaldo desta grave crise, em endereçar e mitigar os
efeitos que a pandemia terá
na economia mundial, ao
requalificar trabalhadores desempregados para que ocupem
postos de trabalho onde houver,
minimizando perda de renda”,
observaram.

 Marcelo Heck (acima), Camila Matias, João Ribeiro e

Luciano Capone (abaixo), da Faculdade Senai Ítalo Bologna:
esforço coletivo pela causa da responsabilidade social

 Instrutor Arley Gonçalves coordena a produção de peças em impressoras 3D para montagem
de máscaras conhecidas como FaceShiels, para proteção do rosto

A Indústria contra o coronavírus: vamos juntos superar essa crise
Acompanhe todas as notícias sobre as ações da indústria no combate ao coronavírus na página
especial da Agência CNI de Notícias.
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VAPT-VUPT
ENSINO ON-LINE

Sesi Goiás disponibiliza plataforma virtual
para a rede estadual de educação
Andelaide Lima

Em meio à pandemia do novo coronavírus e da
necessidade de distanciamento social, as escolas
passaram a adotar a metodologia de aprendizagem
on-line para dar continuidade ao ano letivo. Diante desse
novo desafio, o Sesi Goiás, paralelamente à busca de
soluções para atender seus alunos do ensino fundamental
e médio, compartilha experiências com a rede estadual
de educação, disponibilizando recursos que possibilitem
o ensino por meio virtual. A iniciativa visa somar
esforços para minimizar as dificuldades enfrentadas
por toda comunidade escolar no momento atual.

Nesse sentido, a instituição da indústria
disponibilizou gratuitamente o Portal Sesi Educação
para a Secretaria de Estado da Educação, com a oferta de
atividades remotas direcionadas. A plataforma contém
mais de 17 mil atividades digitais que contemplam
várias faixas etárias, da educação infantil ao ensino
médio. São jogos educativos, vídeos, infográficos, marcos
geográficos, desafios e animações que oportunizam
situações de aprendizagem de maneira interativa e
lúdica. As atividades que podem ser realizadas em
casa, por meio de computador ou smartphone.
A plataforma também oferece conteúdos adaptados
para atender alunos com necessidades educacionais
especiais, auditivas e visuais, materiais relacionados
ao Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), além de
testes e simuladores para checar conhecimentos.

SEGURANÇA PÚBLICA
– Sesi e Senai vão apoiar o
Ministério Público do Estado
de Goiás na realização
da Semana Estadual
da Segurança Pública,
prevista para agosto. Os
colaboradores Aislan Carlos
(Gerência de Planejamento)
e Andyara Chaves (Relações
com o Mercado) participaram
de reunião, realizada
quarta-feira (22), na sede do
MP, para planejamento de
ações educativas preventivas
e de qualidade de vida.

CONHECIMENTO ON-LINE

Senai realiza 2ª semana de lives

O Senai realiza, de 27 a 30 de abril, a 2ª Semana de Lives, com palestras on-line sobre os temas
Design UX, EPI x Proteção Respiratória, Práticas de Fabricação, Produção de Alimentos e Construção
Civil. A transmissão será feita pelo instagram da Escola Senai Vila Canaã (@senaicanaa).
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VAPT-VUPT
VIRTUAL OPEN INVITATIONAL

Barrados pela Covid-19, alunos do Sesi Goiás
brilham em competições virtuais de robótica
Andelaide Lima

Duas equipes de robótica do Sesi Goiás foram destaques
em eventos realizados durante esta semana. Com vaga
garantida no Mundial de Robótica do Rio de Janeiro,
suspenso temporariamente por causa da pandemia do
coronavírus, a Titans L.J, do Sesi Planalto, conquistou o
terceiro lugar, na categoria Design de Robô, no Virtual
Open Invitational (VOI) – torneio internacional de robótica
disputado inteiramente on-line devido à crise. O time goiano
foi convidado para o evento, realizado nos dias 18 e 19 de
abril, com a participação de 48 equipes de 19 países.
Na 18ª edição da Feira Brasileira de Ciências e
Engenharia (Febrace), a Gametech Canaã ganhou o prêmio
destaque Unidades da Federação e ficou em segundo lugar
na categoria Ciências da Saúde, com o projeto Chiclete de
Capsaicina, destinado a criar alternativa proporcionar ao
astronauta uma melhor percepção dos alimentos. Organizada
pela Universidade de São Paulo (USP), a feira também foi
realizada por meio virtual, entre 23 de março a 4 de abril.

 O time Titans L.J, do Sesi Planalto: Em pé,

Fernando da Silva (técnico), Bianca, Juan, Cauã, Ryhan,
Lorrany e Adelayde Carvalho (técnica). Agachadas,
Heloísa, Emanuele e Jordana

 Estudantes Kairo

Gabriel Ceciliano e João
Paulo de Lima, da
Gametech Canaã, e os
orientadores Flamarion
Gonçalves e Harumi
Vitória Fukuchima: 2º
lugar na Feira Brasileira de
Ciências e Engenharia
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PD&I

Inova Talentos abre mais
18 vagas para bolsistas
na área de inovação
O programa Inova Talentos,
executado pelo Instituto
Euvaldo Lodi (IEL) em parceria
com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), está
selecionando graduados, mestres
e doutores para ocuparem 18
novas vagas direcionadas à área
de pesquisa, desenvolvimento
e inovação (PD&I).
As vagas representam para os
jovens talentos uma oportunidade
de aplicar, dentro do ambiente
corporativo, o conhecimento
acadêmico, a utilização de dados
e a pesquisa. Esses bolsistas
também poderão ter contato com
que existe de mais avançado nas
empresas em termos de projetos
de inovação, diz o superintendente
nacional do IEL, Eduardo Vaz.
“Essas bolsas contribuem
para o aquecimento do mercado
de trabalho, ao mesmo tempo em
que denotam a importância do
programa para as organizações
que mantêm, mesmo em
período de crise, investimentos
em projetos inovadores”,
avalia o superintendente.
Conheça as vagas e os
pré-requisitos das organizações
parceiras do Inova Talentos, que

tiveram projetos de inovação
avaliados e aceitos pelo CNPq
para transformar pesquisas em
produtos, soluções e serviços:
 1 vaga para graduado em
Engenharia Elétrica ou
Engenharia Eletrônica ou
em Engenharia de Controle e
Automação em empresa brasileira,
subsidiária de multinacional,
da área de eletrodomésticos;
 1 vaga para graduado em
Engenharia de Controle
de Automação no setor de
mineração e metais;
 1 vaga para doutor em Síntese
Orgânica e Química Medicinal
em laboratório farmacêutico;
 15 vagas para mestres e doutores
em Ciência da Computação,
Matemática e Estatística
Bradesco, na área bancária.

O programa Inova Talentos
O contrato do bolsista prevê
um ano de atuação e pode ser
prorrogado por até 12 meses. O
edital do programa está aberto até
2022 para empresas; institutos de
Ciência e Tecnologia (ICTs); órgãos
do governo e entidades do terceiro
setor com interesse na contratação
de bolsistas para o desenvolvimento
de desafios de inovação.
O IEL realiza o recrutamento,
a seleção, a capacitação e faz o
acompanhamento dos bolsistas.
Às organizações cabe orientar
sobre a formação e competência
dos candidatos, escolher o finalista
e fornecer tutoria ao bolsista.
Candidatos interessados
devem acessar o site.
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