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Resolva seu con�ito
judicial com a ajuda da

6ª Corte de Conciliação e
Arbitragem de Goiânia.

Empresário

de acordos realizados
99%
com sucesso.
(62) 3216-0441

CURSOS SENAI EAD
+ 20 MIL BOLSAS

DE GRAÇA

É Você + Qualificado

Matricule-se:

senaigoias.com.br

Faça cursos profissionalizantes
Senai e mude de vida! 

Faça cursos profissionalizantes
Senai e mude de vida! 
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6ª Corte de Conciliação e
Arbitragem de Goiânia.

Empresário
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99%
com sucesso.
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PERSPECTIVAS

REFORMA TRIBUTÁRIA É TEMA DE DEBATE NA 
FIEG, COM PARTICIPAÇÃO DE VANDERLAN

A berta pela primeira vez 
à participação de em-
presários e industriais, 

a reunião mensal de agosto da 
diretoria da Fieg, segunda-feira 
(17/08), vai discutir, por  meio 
virtual (via plataforma Zoom), 
um dos assuntos mais impor-
tantes para o setor produtivo 
brasileiro. A Reforma Tributária 
e Perspectivas da Economia 
Pós-Pandemia é o principal 
tema do debate, que terá parti-
cipação especial do senador por 

Goiás e membro da Comissão 
Mista do Congresso que ana-
lisa a proposta em tramitação, 
Vanderlan Cardoso. 

O debate será conduzido 
pelo presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Goi-
ás, Sandro Mabel, defensor da 
bandeira da desoneração tribu-
tária quando deputado federal, 
sendo inclusive autor de uma 
das propostas que tramitam na 
Câmara dos Deputados. 

SERVIÇO Já anote na agenda!

	� Data: 17/08 (segunda-feira)

	� Horário: 14 horas

	� Via Zoom Cloud Meetings / AcesseVEJA MAIS sobre a Reforma Tributária 
no site do Portal da Indústria.

CONHEÇA A 
trajetória do 
empresário 
e senador, 
em entrevista 
à Goiás 
Industrial

CURSOS SENAI EAD
+ 20 MIL BOLSAS

DE GRAÇA

É Você + Qualificado

Matricule-se:

senaigoias.com.br

Faça cursos profissionalizantes
Senai e mude de vida! 

Faça cursos profissionalizantes
Senai e mude de vida! 

João Carlos

https://us02web.zoom.us/j/85133242122
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/video-reforma-tributaria-pra-ja/
https://pt.calameo.com/read/00131609745e6d76d5806
https://pt.calameo.com/read/00131609745e6d76d5806
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CORONAVÍRUS

REDE VOLUNTÁRIA ENTREGA MAIS DE 2 MIL 
RESPIRADORES CONSERTADOS A HOSPITAIS 
NO PAÍS; SENAI GOIÁS É 8º NO RANKING
Em Goiás, já foram entregues 59 aparelhos recuperados gratuitamente a entidades de saúde 
de sete municípios. Iniciativa conta com a participação de 28 instituições e empresas

A solidariedade de mais de 
700 voluntários de rede 
coordenada pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) fez a diferença 
na vida de milhares pessoas 
em todo o Brasil. Desde que a 
pandemia do novo coronavírus 
atingiu o País, 2.007 mil venti-
ladores pulmonares foram con-
sertados gratuitamente e devol-

vidos a instituições de saúde em 
24 Estados e no Distrito Federal. 
Em Goiás, já foram devolvidos 
59 aparelhos recuperados de 
sete municípios, o que coloca 
o Estado na oitava posição no 
ranking nacional. A estimativa é 
cada equipamento possa salvar 
até dez vidas durante seu prazo 
de utilização. 

Os aparelhos, importantes 

no tratamento de doentes gra-
ves da Covid-19, estavam sem 
uso e foram restaurados gra-
ças à união de 28 instituições e 
empresas. Desde 30 de março, 
quando a Iniciativa + Manuten-
ção de Respiradores passou a 
trabalhar, foram recebidos em 
todo o País 3.989 respiradores, 
dos quais 951 estão em manu-
tenção e 173 passam por cali-

bração, última etapa antes da 
devolução ao serviço de saúde. 
A maioria dos equipamentos 
restaurados precisava de novas 
peças para voltar a operar. 

“A iniciativa de consertar 
esse equipamento hospitalar, 
fundamental para salvar as 
vidas de quem tem as formas 
mais graves da doença, contri-
bui de forma expressiva para o 
árduo trabalho que está sendo 
realizado pelos profissionais da 
saúde e para reduzir a neces-
sidade de importação do equi-
pamento”, avalia o presidente 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Robson Braga 
de Andrade. 

PARCERIA – A iniciativa conta 
com a participação de unidades 
do Senai e dos seguintes parcei-
ros: ArcelorMittal, BMW Group, 
Fiat Chrysler Automóveis (FCA), 
Estúdios Globo, Ford, General 
Motors, Honda, Hyundai Mo-
tor Brasil, Instituto Votorantim, 
Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas (IPT) e POLI-USP, Jaguar 
Land Rover, Mercedes-Benz do 
Brasil, Moto Honda, Petrobras, 
Renault, Scania, Toyota, Troller, 

	�Anderson Ruschi Andrade e Lima, instrutor de elétrica da Unidade Integrada 
Sesi Senai Jardim Colorado, em Aparecida de Goiânia, faz ajustes em equipamentos 
estragados para devolução à rede de saúde

PANDEMIA
COVID-19

Fotos: Alex Malheiros
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Usiminas, Vale, Volkswagen do 
Brasil e Volvo do Brasil, com o 
apoio do Ministério da Saúde, 
do Ministério da Economia, 
do Ministério da Defesa, da 
Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI) 
e da Associação Brasileira de 
Engenharia Clínica (ABEClin).

Além do Senai, investiram 
mais de R$ 4 milhões em aqui-
sição de peças para viabilizar 
o reparo dos equipamentos a 
Petrobras, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), a Votorantim e 
a aliança Todos pela Saúde, que 
conta com recursos do banco 
Itaú, entre outros doadores.

“Estamos vivendo um 
ponto de inflexão na história 
da humanidade e vamos extrair 
muitas lições. O Senai se sen-
te muito honrado da parceria 
construída nessa iniciativa, 
exemplo de ação cidadã que 
mobiliza indivíduos, empresas 
e organizações em prol do bem 
comum, da afirmação de um 
projeto de país que nasce no va-
lor à vida”, afirma o diretor-geral 
do Senai, Rafael Lucchesi.

TOP 10 // VENTILADORES RESTAURADOS 
POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Unidade da Federação Equipamentos recuperados
São Paulo 683
Bahia 245
Minas Gerais 240
Ceará 106
Rio Grande do Sul 102
Rio de Janeiro 79
Mato Grosso do Sul 76
GOIÁS 59
Mato Grosso 53
Santa Catarina 53

	�Entrega de 
respiradores 
reúne parceiros 
da iniciativa de 
recuperação e 
diretores da 
Fieg: 
solidariedade no 
combate à 
pandemia
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PANDEMIA

SENAI E MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO PRODUZEM MAIS MÁSCARAS 
PARA AUXILIAR NO COMBATE À COVID-19

A Faculdade Senai Ítalo 
Bologna, em Goiânia, ini-
ciou quinta-feira (06/08) 

a segunda etapa do projeto Por 
Trás das Máscaras – iniciativa 
desenvolvida em parceria com 
o Ministério Público do Traba-
lho em Goiás (MPT/GO) que 
visa à produção de máscaras de 
tecido para ajudar no combate 
à Covid-19, além de oferecer 
formação profissional gratuita 
a pessoas em vulnerabilidade 
social. Na primeira fase do pro-

jeto, finalizada em julho, 20 mil 
máscaras foram confeccionadas 
por dez ex-alunos do curso de 
costura industrial, qualificados 
por meio do projeto Mais Um 
Sem Dor, também realizado 
pelo MPT em parceria com o 
Senai. As peças foram doadas a 
instituições filantrópicas. 

Dessa vez, 13 mulheres re-
fugiadas e imigrantes de Cuba, 
Venezuela e do Haiti vão par-
ticipar do curso de costura in-
dustrial e produzir mais 20 mil 

máscaras que serão entregues 
a servidores da rede socioas-
sistencial do Estado, membros 
de Conselhos Tutelares, crian-
ças e adolescentes do sistema 
socioeducativo.

Durante dois meses, as alu-
nas vão receber vale-transporte, 
almoço, lanche e uma bolsa de 
custeio. O processo produtivo 
segue padrões de qualidade e 
segurança conforme determi-
nam os órgãos da saúde em 
tempos de pandemia. Todos 

os participantes trabalham 
usando máscaras, luvas e pro-
dutos de higienização, além 
de manterem distanciamento 
mínimo de 2 metros.

“Nossa expectativa é ter 
mais duas edições do curso 
de costura industrial para mu-
lheres migrantes, até o fim do 
ano”, disse o procurador-chefe 
do MPT/GO, Tiago Ranieri. 

	�Em maio, concluintes de curso de costura industrial do projeto Mais Um Sem Dor iniciaram a produção de máscaras 
para doação a entidades filantrópicas; segunda etapa foi deflagrada na Faculdade Senai Ítalo Bologna

Andelaide Lima

PANDEMIA
COVID-19
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PANDEMIA
COVID-19

RESPONSABILDADE SOCIAL

FIEG + SOLIDÁRIA FESTEJA ARRECADAÇÃO 
DE 100 TONELADAS DE ALIMENTOS 
E DOBRA META PARA ESTE ANO
Luciana Amorim
Fotos: Alex Malheiros

Em clima de comemoração 
por ter alcançado a meta 
de arrecadar 100 tone-

ladas de alimentos e outros 
produtos para doação, a Fieg 
+ Solidária realizou, segun-
da-feira (10/08), a entrega de 
cestas de alimentos para qua-
tro instituições filantrópicas: 
ONG Doar e Amar, Associação 
Pró-Resgate e Incentivo Social e 
Comunitário (Aprisco), Projeto 
Ensinando Abraçar e Instituto 
Social Terapêutico Renovo. 

Presidente do projeto de 
responsabilidade social da Fieg, 
a advogada Raquel Ribeiro 
destacou a importância da mar-
ca alcançada e a necessidade de 
dar continuidade à iniciativa, 
dobrando a quantidade. “Até 
aqui foram 100 toneladas de 
doações para milhares de 
famílias que estão vivendo 
em situação extrema. Agra-
decemos a todos que doaram 
e peço, com o coração cheio 
de gratidão, que continuem 
doando. Nossa nova meta é 
200 toneladas até o final do 
ano”, ressaltou. 

Presidente da ONG Ensi-
nando Abraçar, uma das enti-
dades beneficiadas, Rejane Gui-

marães explicou que a missão 
da instituição é a prática do 
voluntariado, ao oferecer capa-
citações, cursos e ações sociais. 
“Nossa intenção é disseminar o 
voluntariado em todas as for-
mas possíveis. Neste momento 
de pandemia, estamos reali-
zando ações de assistência ao 
próximo. Nós temos uma média 

de 50 famílias cadastradas, a 
quem serão direcionadas essas 
doações. Muito obrigada a Fieg 
+ Solidária”!, afirmou. 

Em cinco meses de atua-
ção, neste cenário de pandemia 
do novo coronavírus, 113 ins-
tituições foram beneficiadas. 
A mobilização envolve indús-
trias, sindicatos e até pessoas 

físicas, que unem esforços e 
destinam produtos de origem 
100% goiana para doação por 
meio de entidades filantrópicas. 
Milhares de famílias, em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
recebem fraldas, máscaras de 
proteção facial, leites, carnes 
de frango e cestas de alimentos.

	�Campanha Fieg + Solidária: arrecadação de alimentos passa de 100 toneladas e 
meta até o fim do ano é duplicada
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www.sesigo.org.br
4002 6213

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

	�Raquel Ribeiro e Luciana Machado fazem entrega de doações 
na Casa da Indústria a representantes das instituições ONG Doar e 
Amar, Associação Pró-Resgate e Incentivo Social e 
Comunitário (Aprisco), Projeto Ensinando Abraçar e Instituto 
Social Terapêutico Renovo
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D eflagrada em maio, em 
plena pandemia da Co-
vid-19, a 2ª edição da 

Campanha Sesi e Senai Doe 
Sangue, Doe Vida realizou dia 
7 de agosto, na Casa da Indús-
tria, sua quinta etapa, depois de 
ter passado pelas unidades de 
Aparecida, de Campinas e Pla-
nalto, em Goiânia, e Jaiara, em 
Anápolis. Com a coleta feita em 
unidade móvel do Hemocentro 
de Goiás, parceiro da iniciati-
va, já são até agora 188 bolsas, 
suficientes para atender 752 

pessoas – a relação é de uma 
bolsa para quatro beneficiados.

Ao participar da abertura 
do dia de coleta, o presidente da 
Fieg, Sandro Mabel, disse que 
instituição tem uma estrutura 
grande e sempre foi comprome-
tida com o bem da sociedade. 
“Estamos preocupados com 
os problemas da sociedade. 
É importante que você seja 
um doador. Algum dia você 
pode precisar também”, pon-
derou, ao fazer apelo para que 
mais pessoas possam aderir à 
campanha e elevar o número 
de doações, afetado este ano 

pela pandemia. Veja vídeo do 
presidente postado em redes 
sociais. Em 2019, mais de mil 
bolsas foram arrecadadas em 
unidades do Sistema da Fede-
ração das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg). 

O vice-presidente da Fieg 
André Rocha foi o primeiro a 
realizar a doação na Casa da 
Indústria. Segundo ele, doar 
sangue é literalmente doar vida, 
ajudar o próximo, quem está 
precisando. “Neste momento 
de pandemia, doar é ainda mais 
importante, pois as pessoas es-
tão mais vulneráveis, sentem 

mais medo de se deslocar, 
alguns grupos estão se pre-
cavendo mais, então há mais 
dificuldade em conseguir essas 
doações tão necessárias para 
quem enfrenta a pandemia e 
outras doenças”, destacou. De 
acordo com o vice-presidente, 
por meio da ação, a Fieg está 
demonstrando seu papel na 
sociedade, que vai além de 
formação de futuros profis-
sionais, por meio do Sesi e do 
Senai, e da defesa da indústria, 
“mas também de ter o S da 
solidariedade”.

O presidente da Câmara 

www.sesigo.org.br
4002 6213

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

SOLIDARIEDADE

CAMPANHA SESI E SENAI DOE SANGUE, 
DOE VIDA FAZ MOBILIZAÇÃO PARA ELEVAR 
NÚMERO DE DOAÇÕES EM MEIO À PANDEMIA

Daniela Ribeiro 
Fotos: Silvio Simões

	�Sandro Mabel e 
a diretora geral do 
Hemocentro, 
Denise Goulart, na 
abertura da coleta 
na Casa da 
Indústria: apelo 
para que mais 
pessoas possam 
aderir à campanha e 
elevar o número de 
doações

PANDEMIA
COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=ufLRdUvvGH8
https://www.youtube.com/watch?v=ufLRdUvvGH8
https://www.youtube.com/watch?v=ufLRdUvvGH8
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Setorial de Mineração da Fieg 
(Casmin), Wilson Borges, tam-
bém participou da doação, clas-
sificada por ele como gesto im-
portante para quem passa por 
um procedimento cirúrgico ou 
problema de saúde que precise 
de transfusão. “Neste momento 
de pandemia, as pessoas têm 
receio de sair de casa e procurar 
o Hemocentro. Essa campanha 
incentiva a doação e estou aqui 
para fazer minha parte.”

Colaboradora da Gerência 
de Recursos Humanos e Co-
nhecimento do Sistema Fieg, 
Sonilda David Pereira foi uma 
das pessoas que agendou ho-
rário para participar da cam-
panha. Ela conta que sempre 
foi doadora e faz questão estar 
presente principalmente neste 
período de pandemia. “É muito 
importante para quem doa e 
para o paciente que recebe.”

A CAMPANHA
Este ano, por conta da 

pandemia do coronavírus, para 
garantir mais segurança aos do-
adores, os atendimentos estão 
realizados por agendamento e 
foram reduzidos pela metade 
da capacidade para que não 
haja aglomeração de pessoas. 

A diretora geral do Hemo-
centro, Denise Goulart, disse 
que a instituição busca cons-
tantemente firmar parcerias 
com entidades de relevância na 
sociedade para conseguir cada 
vez mais doadores voluntários 
de sangue. “Esse é o público 
que o Hemocentro mais almeja, 
que são pessoas conscientes da 
doação de sangue, que não têm 
nenhum tipo de interesse e que 
ficam fidelizadas”, ressalta.

QUEM PODE DOAR?
Os requisitos básicos para 

passar pela entrevista pré-
-doação de sangue são: estar 
saudável, ter peso acima de 50 
kg, apresentar documento com 
foto válido em todo o território 
nacional e idade entre 16 e 
60 anos, sendo que, antes de 
completar 18 anos é necessária 
uma autorização dos pais ou 
responsáveis. A orientação é 
para que doadores acima de 
60 anos fiquem em casa, já que 
são pessoas do grupo de risco 
do novo coronavírus. Todos os 
doadores devem usar máscara 
e as doações serão com horário 
marcado. Para doações após o 
período do almoço, é recomen-
dado aguardar duas horas para 
efetuar a doação.

	�André Rocha, 
vice-presidente 
da Fieg, 
primeiro doador 
do dia: “Neste 
momento de 
pandemia, doar é 
ainda mais 
importante”

	�Wilson Borges, 
presidente da Casmin-Fieg: 
gesto importante e decisivo 
para quem precisa

	�Sonilda David 
Pereira, da Gerência 
de Recursos 
Humanos e 
Conhecimento do 
Sistema Fieg: “Bom 
para quem doa e para 
quem recebe”
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PROTOCOLO COVID-19

Escolas Sesi e Senai definem cuidados 
para o retorno das aulas presenciais

A s Escolas Sesi e Senai 
estão sendo preparadas 
para o retorno das aulas 

presenciais, assim que autoriza-
das pelo Conselho Estadual de 
Educação. Para garantir a segu-
rança e o bem-estar de alunos, 
professores e funcionários, foi 
criado um protocolo com cui-
dados contra o coronavírus, os 
quais deverão ser observados 
no período de regresso. 

As diretrizes seguem as 
recomendações e melhores 
práticas de órgãos de referência 
internacionais, como a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 
e nacionais, como o Ministério 
da Saúde, para orientar a volta 
segura às atividades educa-

cionais, além de reforçarem 
a necessidade de se seguir as 
normas das autoridades sani-
tárias do município e do Estado.

Para o presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg) e dos Conselhos 
Regionais do Sesi e Senai, San-
dro Mabel, assim que o retorno 
for autorizado todas as unida-
des estarão preparadas para 
receber alunos, professores, 
pais e funcionários. “O proto-
colo garante um retorno com 
segurança, responsabilidade e 
muito amor, pois as medidas fo-
ram criadas por por uma equipe 
multiprofissional do Sesi e do 
Senai”, ressalta. 

MEDIDAS
Cuidados como 

marcação do chão para 
o distanciamento seguro 
dos alunos, aferição da 
temperatura, uso de más-
caras e higienização das 
mãos serão obrigatórios 
para todos que entrarem 
nas unidades. Salas de au-
las, laboratórios e oficinas 
terão o número de alunos 
reduzido por sala para 
garantir o distanciamento 
mínimo entre eles. Essas são 
apenas algumas medidas que 
as instituições tomaram para 
assegurar a saúde e o bem-estar 
dos seus alunos.

Daniela Ribeiro

1

PROTOCOLO DE

SEGURANÇA COVID-19

Retorno às Aulas Presenciais

	�Protocolo de Segurança 
Covid-19 elaborado pelo 
Sesi e Senai baliza o retorno 
às aulas presenciais

PANDEMIA
COVID-19
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PESQUISA IBGE

PRODUÇÃO INDUSTRIAL GOIANA 
CRESCE PELO 3º MÊS CONSECUTIVO

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou terça-

-feira (11/08) dados da Pesquisa 
Industrial Mensal - Produção 
Física (PIM-PF) referente ao 
mês de junho de 2020. Goiás 
destacou-se nacionalmente, 
com crescimento de 5,4% na 
comparação com junho/2019, 
o melhor resultado apurado 
entre os 26 Estados e o Distrito 
Federal.

Na comparação com 
maio/2020, a produção in-
dustrial goiana também cres-
ceu (0,7%), sendo o terceiro 
resultado positivo consecutivo. 
Com isso, Goiás reverteu o saldo 
negativo no acumulado do ano, 
apresentando crescimento de 
0,9% no primeiro semestre de 
2020. Nos últimos 12 meses, o 
incremento foi de 2,2%, ficando 
atrás somente do Rio de Janeiro.

Entre os setores pesqui-
sados pelo IBGE em Goiás, o 
melhor desempenho no ano 
ficou com produtos alimen-
tícios, indústrias extrativas e 
coque, produtos derivados de 
petróleo e biocombustíveis. Os 
produtos com maior destaque 
foram açúcar vhp e açúcar cris-
tal, fosfatos de cálcio naturais, 
fosfatos aluminocálcicos e cré 
fosfatado e pedras britadas, 

biodiesel e álcool etílico. Outro 
setor industrial que se destacou 
na produção goiana foi o farmo-
químico e farmacêutico.

Na contramão, veículos 
automotores, reboques e car-
rocerias apresentaram a pior 
performance, com drástica re-
tração, sobretudo impactada 
pela paralisação das ativida-
des e medidas de isolamento 
social adotadas para combate 
ao coronavírus.

De acordo com análise da 
área técnica da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 
(Fieg), o comportamento da 

indústria goiana vem surpre-
endendo pelo desempenho, 
especialmente pela gestão 
empresarial adotada durante 
a pandemia. “Os cuidados re-
dobrados foram necessários, 
com a saúde do contingente 
empregado e, especialmente, 
na condução dos negócios, com 
foco em negociações, redução 
de custos, captação de recur-
sos e, acima de tudo, na venda 
dos produtos. A base industrial, 
calcada em agroindústria, tem 
sido a diferença em relação 
aos principais resultados do 
segmento”, diz o documento.

Para o assessor econômi-
co da Fieg, Cláudio Henrique 
Oliveira, há uma recuperação 
em curso, mesmo que as bases 
de comparação estejam meno-
res. “Independentemente do 
posicionamento que se tenha 
diante dos resultados de Goiás, 
certo é que os resultados vêm 
sendo positivos, principalmen-
te em relação ao nacional, ca-
racterizando a importância da 
atividade industrial em nosso 
Estado na agregação de valo-
res”, avalia.

Tatiana Reis

	� Indústria alimentícia: um dos destaques entre os setores pesquisados pelo IBGE em Goiás



13|  G o i â n i a  1 3 - 0 8 - 2 0 2 0  |  G O I Á S  I N D U S T R I A L  Pa u t a  E x t ra  |

COMÉRCIO EXTERIOR

Exportações goianas têm melhor 
julho das últimas duas décadas

Tatiana Reis

O Centro Internacional de 
Negócios (CIN) da Fieg 
divulgou relatório ana-

lítico com dados positivos da 
balança comercial goiana em 
julho/2020. Com incremento 
de 66,2% em relação a igual 
período do ano passado, o re-
sultado foi o melhor nos últimos 
23 anos, com US$ 537,2 milhões 
de superávit.

As exportações goianas au-
mentaram 19,7%, na compara-
ção com julho/2019, fechando 
o mês com valor negociado de 
US$ 799,2 milhões. Mais uma 
vez, soja in natura e carnes de-
sossadas lideraram o ranking 
de produtos exportados. A Chi-
na foi principal destino de todos 
os produtos vendidos por Goiás, 
com participação de 47,41%.

Já as importações goianas 
caíram 23,9% em relação a ju-
lho/2019. Na liderança, estão 
produtos químicos e imunoló-
gicos, além de medicamentos, 
ainda como impacto da pande-
mia do coronavírus. No total, 
foram importados US$ 262 

milhões em produtos para o 
Estado, sobretudo da China 
(16,43%), dos Estados Unidos 
(15,29%) e da Suíça (10,84%).

Com os resultados, Goiás 
ficou na 8ª posição do ranking 
nacional de Estados exportado-
res e na 9ª posição de Estados 
importadores. Veja, abaixo, 
íntegra do relatório analítico 
do CIN/Fieg.

LEIA MAIS aqui

https://fieg.com.br/repositoriosites/repositorio/portalfieg/editor/Image/BALANCA_COMERCIAL_JULHO_2020.pdf
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N a próxima terça-feira 
(18/08), será comemo-
rado o Dia do Estagiário. 

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL 
Goiás), que completou 50 
anos em 2020, preparou um 
presentão para os estudantes. 
Com expertise em inovação 
e estágio, seu carro-chefe, o 
instituto lança o programa Es-
tagiário Extraordinário.  

Trata-se de um conteúdo 
on-line no formato de trilhas 
de aprendizagem, com vídeos, 
exercícios práticos, materiais 
complementares e uma sele-
ção de livros especializados. O 
objetivo é explorar as princi-
pais características, desafios 
e habilidades dos estagiários, 
contribuindo para uma carreira 
profissional promissora dentro 
das organizações.

O material oferece muita 
informação e conhecimentos 
importantes para o estagiário 
ingressar no mercado de traba-
lho. Além disso, é um momento 

de sensibilizar os estagiários 
para a participação no Prêmio 
IEL de Estágio, que será reali-
zado no início de novembro. 
A 16ª edição estadual será to-
talmente virtual, ao vivo, com 
novas categorias e premiações 
que chegam a R$ 2 mil, além de 
cursos e especializações para os 
primeiros colocados. 

Mesmo com a crise eco-
nômica e a pandemia da Co-
vid-19, o estágio vem sendo, 
ainda mais, uma importante 
estratégia para as empresas 
e órgãos públicos. É a grande 
oportunidade para os estu-
dantes iniciarem a carreira na 
área em que estão cursando, ao 
propiciar a vivência, na prática, 
da teoria de sala de aula. 

REMUNERAÇÃO 
Além de ser um caminho 

bem pavimentado para o mer-
cado de trabalho, o estágio pode 
ser uma forma de ajudar na ren-
da familiar e bancar o próprio 
estudo, já que a remuneração 
pode ser maior até que o salário 

mínimo – em alguns casos, a 
bolsa pode chegar a R$ 2,5 mil. 

“A experiência do estágio 
contribui nos relacionamen-
tos interpessoais, oportuniza 
ao estudante extrair benefí-
cios dos erros, possibilita uma 
futura colocação no mercado 
de trabalho e, principalmente, 
propicia uma análise se esta é 
realmente a profissão que dese-
ja exercer nos próximos anos”, 
explica Tarciana Nascimento, 
gerente de Desenvolvimento 
Profissional do IEL Goiás. 

“Muitos estagiários utili-
zam os recursos da bolsa de 
estágio na renda familiar ou 
mesmo para custear, parcial ou 

integralmente, as mensalidades 
escolares. Em tempos de crise 
e desemprego, há estagiários 
que chegam a ser a salvação 
financeira da própria família”, 
completa Tarciana.

A Lei Federal de Estágio 
(11.788/08) estipula o pa-
gamento ao estagiário (para 
estágios não obrigatórios) de 
uma bolsa (salário) + auxílio 
transporte. Não são estipulados 
em lei piso nem teto. Porém, os 
valores podem ser negociados 
entre empresa e estagiário.

ASSISTA AQUI ao 
lançamento

ESTAGIÁRIO EXTRAORDINÁRIO

No Mês do Estagiário, IEL Goiás 
presenteia estudantes com 
programa de capacitação gratuito 
Instituto Euvaldo Lodi lançará, no dia 18 
de agosto, o Estagiário Extraordinário, que 
terá oito módulos com temas atuais, como 
Inteligência Emocional, Autoliderança, 
Networking e Responsabilidade

Sérgio Lessa

	�Tarciana 
Nascimento, 
gerente de 
Desenvolvimento 
Profissional do IEL 
Goiás: estágio é um 
caminho bem 
pavimentado para o 
mercado de trabalho

Alex Malheiros

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbSPzJS-hoN04zL6xQuQpFhSLOxTiT1TW
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Goiânia: 4002 6213
Demais localidades: 0800 642 1313
www.sesigo.org.br

Atendimento customizado; 

Metodologia reconhecida; 

Favorece a empresa em causas trabalhistas; 

Melhora a qualidade de vida dos colaboradores;

Ajuda na redução de afastamentos.

enefícios e diferenciais da 
Ginástica Laboral do SESI:
Atendimento customizado; 

Metodologia reconhecida; 

Favorece a empresa em causas trabalhistas; 

Melhora a qualidade de vida dos colaboradores;

Ajuda na redução de afastamentos.

Benefícios e diferenciais da 
Ginástica Laboral do SESI:

TRANSFORMA A VIDA
DOS TRABALHADORES
E DAS EMPRESAS.
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VAPT-VUPT

Qualificação profissional 
em Palmeiras de Goiás

O Senai vai realizar ações para formação 
profissional de beneficiários do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, no município de 
Palmeiras de Goiás. Com investimento no 
valor de R$ 500 mil, a iniciativa prevê a oferta 
de cursos e oficinas, além de orientações 
educativas, que serão ministrados pela Escola 
Senai Vila Canaã, de Goiânia, com início na 
segunda quinzena de agosto. Os contratos 
para formalização das atividades foram 
entregues pela superintendente de Habitação 
da prefeitura de Palmeiras de Goiás, Reila 
Jaqueline, ao gerente de Educação Profissional 
do Senai Goiás, Weysller Matuzinhos, e 
ao analista de projetos da Gerência de 
Planejamento e Controle, Aislan Queiroz, em 
reunião realizada quarta‑feira (05/08), na 
Casa da Indústria. em reunião (foto) realizada 
quarta‑feira (05/08), na Casa da Indústria.

Boas práticas de refrigeração 
A Unidade Sesi Senai Jardim 

Colorado ministra curso de boas 
práticas de refrigeração para 12 
colaboradores da Fibra Engenharia. 
As aulas são realizadas nas 
dependências da empresa, às sextas e 
aos sábados, até o dia 22 de agosto. 

Goiás ganha destaque no Conexão Senai
Iniciativa de âmbito nacional, o Conexão Senai é uma 

categoria do Edital de Inovação para a Indústria, destinado a 
prestar consultoria a empresas fabricantes de equipamentos de 
proteção individual (EPIs), por meio de mentoria online gratuita 
realizada por técnicos da rede de inovação e tecnologia do 
Senai em todo País. Entre os 23 Estados que atuaram no projeto, 
Goiás ficou em 1º lugar com 80 atendimentos aprovados. 

“Com o Conexão Senai vimos a oportunidade de ampliar 
os negócios, aumentar a produção e a nossa receita. Estamos 
com uma expectativa favorável da empresa se destacar no 
cenário nacional como uma das que não se dobraram à crise 
ao oferecer proteção de qualidade às equipes da linha de frente 
de combate à covid‑19”, avalia Edna Rocha, diretora executiva 
da Acess Rehab, participante da primeira etapa do projeto.

A empresa recebeu orientações sobre as especificações 
técnicas exigidas na fabricação de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) conforme resoluções da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bem como 
orientação para adequação das instalações do processo 
produtivo. O trabalho foi realizado pelo Núcleo de Moda 
da Faculdade Senai Ítalo Bologna. A segunda etapa do 
Conexão Senai será realizada até o dia 31 de agosto.

INDÚSTRIA + FORTE
Senai e Secretaria da Mulher 
oferecem cursos gratuitos

O Senai está com inscrições abertas para 19 cursos 
de qualificação a distância (EaD), que serão desenvolvidos 
gratuitamente, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Políticas para as Mulheres. O objetivo é profissionalizar 
e recolocar no mercado de trabalho mulheres em 
vulnerabilidade socioeconômica. As vagas são limitadas 
e o início das aulas está previsto para setembro.

A iniciativa faz parte do programa Indústria + forte, 
lançado em julho pela Fieg para ampliar a oferta de mão de 
obra qualificada e a empregabilidade. Ao todo, são mais de 21 
mil vagas em 28 diferentes cursos de qualificação profissional. 

CONFIRA NO link mais informações sobre o programa

https://bit.ly/3ajAQ9s
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O Edital de Inovação 
para a Indústria 
está de cara nova e 

mais flexível. Instrumento de 
fomento a soluções inovado-
ras que funciona sem inter-
rupção há 16 anos, passou 
a ser Plataforma Inovação 
para a Indústria. A partir de 
agora, as inscrições estarão 
abertas permanentemente 
e os desafios podem ser 
anunciados a qualquer mo-
mento. Em seu lançamento, 
a Plataforma conta com R$ 
54 milhões para investir em 
sete categorias de seleção, 
que vão ajudar o Brasil a ser 
mais inovador.

“A nova plataforma 
é uma evolução do Edital 
de Inovação demandada 
pela indústria, que possui 

a necessidade de desen-
volver soluções ágeis para 
problemas cada vez mais 
complexos”, explica o dire-
tor-geral do Senai, Rafael 
Lucchesi. “Será a porta de 
entrada para que empresas 
e parceiros se conectem a 
pesquisadores e à infraes-
trutura dos Institutos Senai, 
em um verdadeiro am-
biente de inovação aberta 
e colaborativa”, completa.

Uma das categorias 
da Plataforma, iniciativa 
do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai) e do Serviço Social 
da Indústria (Sesi), vai fo-
mentar Habitats de Inova-
ção, nos quais os Institutos 
Senai de Inovação abrem 
as portas para empresas, 

incubadoras de startups, 
universidades, parques 
tecnológicos, entre outros. 
O objetivo é que equipes de 
pesquisa, desenvolvimento 
e inovação (PD&I) coabitem 
os ambientes para ampliar 
o desenvolvimento de no-
vos projetos e parcerias, 
permitindo agilizar o 
processo de inovação. A 
intenção também é tornar 
o ambiente de negócios 
industrial mais atrativo 
aos talentos acadêmicos.

Projetos de interesse 
serão definidos com os Ins-
titutos Senai de Inovação

As chamadas que 
irão selecionar empresas 
e instituições para os Ha-
bitats serão lançadas pelo 
Senai de cada estado, com 

regras próprias, e estarão 
disponíveis na Plataforma. 
As indústrias devem definir 
com os Institutos Senai de 
Inovação projetos de inte-
resse mútuo e se compro-
meter a aportar recursos 
por prazos determinados.

A rede nacional de 27 
Institutos Senai de Inova-
ção, distribuída em todas 
as regiões do País, conta 
com mais de 700 pesqui-
sadores, sendo que cerca 
de 44% têm mestrado ou 
doutorado. Possui ainda 

equipamentos e infra-
estrutura de vanguarda 
para o desenvolvimento 
de produtos e processos 
inovadores. Atualmente, 
15 centros são unidades 
Embrapii  e possuem 
verba diferenciada para 
financiamento de projetos 
estratégicos. Mais de R$ 1 
bilhão já foi aplicado em 
1.086 projetos concluídos 
ou em execução.

LEIA MAIS no 
Portal da Indústria

BOLET IM  SEMANAL  DE  NOT ÍC IAS  SOBRE  TECNOLOG IA  E  INOVAÇÃO ,  ED I TADO  COM 
COLABORAÇÃO  DO  CONSELHO  DE  DESENVOLV IMENTO  TECNOLÓG ICO  E  INOVAÇÃO  DA  F I EG

A INDÚSTRIA E VOCÊ
No quadro semanal A Indústria e Você, 
na TV Serra Dourada, Dario 
Queija de Siqueira, diretor das 
Faculdades Senai Fatesg 
e Ítalo Bologna, abordou 
o tema Pós-Graduação 
Tecnológica. Confira

SUBSTITUTO DO EDITAL DE INOVAÇÃO

Nova Plataforma Inovação para 
Indústria vai investir R$ 54 
milhões em projetos inovadores
O Edital de Inovação para a Indústria, iniciativa do Senai 
e do Sesi, transformou-se. Agora tem mais flexibilidade e 
novos desafios para ajudar a Brasil a ser mais inovador

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/nova-plataforma-inovacao-para-industria-vai-investir-r-54-milhoes-em-projetos-inovadores/
https://youtu.be/U-V8n7XZpV8
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GUERRA À COVID-19

Inovação vai reter vírus em 
sistemas de ar-condicionado

C om a retomada gradual das 
atividades presenciais ao 
ambiente de trabalho, au-

menta a preocupação em relação ao 
risco de contágio da Covid-19, prin-
cipalmente em ambientes fechados 
onde há maior risco de transmissão 
do vírus. Diante dessa necessidade, 
a Embrapii (Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial) está 
apoiando o projeto da parceria entre 
as empresas Loygus e Ecoloy para o 
desenvolvimento de um filtro capaz 
de dissipar cargas biológicas em 
ambientes refrigerados.

A inovação está sendo de-
senvolvida por pesquisadores da 

Unidade Embrapii - Senai Cima-
tec, referência como centro de 
pesquisa aplicada, e tem como 
objetivo criar um protótipo de 
filtro reutilizável a ser instalado 
em aparelhos de ar-condicionado 
para atuar como barreira no fluxo 
de ar e reter nanopartículas que 
tenham tamanhos próximos aos de 
agentes virais. Com a retenção, é 
possível evitar que estas partículas 
se espalhem pelo o ambiente por 
meio da ventilação artificial.

Atualmente, os modelos de 
ar-condicionado disponíveis no 
mercado possuem diferentes ti-
pos de filtros, cada um com seu 

nível de eficiência, mas apenas 
atuando como barreira mecânica 
a poeiras ou partículas maiores 
suspensas no ar.

Segundo a pesquisadora 
Bruna Machado, do Senai Cima-
tec, esta solução vai suprir uma 
demanda da indústria, já que os 
equipamentos comerciais não re-
têm nanopartículas com essas ca-
racterísticas. “Esse projeto terá um 
grande impacto para evitar a dis-
seminação de diferentes partícu-
las virais, incluindo o SARS-CoV-2 
(novo coronavírus), e dessa forma 
atuar como uma importante bar-
reira para reduzir contaminações 

em diferentes ambientes e pro-
mover maior segurança para as 
pessoas”, afirma. “A nossa par-
ceria permitirá o desenvolvimento 
de mais uma solução que benefi-
ciará de forma direta a indústria e 
toda a sociedade.”

Outro ponto de destaque do 
projeto é a facilidade para ser im-
plementado na linha de produção e 
escalável para os diversos modelos 
de aparelhos de ar-condicionado já 
existentes, quesitos fundamentais 
diante do cenário emergencial de 
pandemia.

Iniciativas Embrapii 
contra o Coronavírus
A Embrapii é uma Organiza-

ção Social com contrato de gestão 
com os Ministérios de Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Teleco-
municações (MCTIC), Educação 
(MEC) e Saúde. A instituição ado-
tou uma série de medidas que irão 
contribuir para o desenvolvimento 
de projetos emergenciais como 
este com o objetivo de viabilizar 
soluções que unam a pesquisa ao 
setor empresarial. Já são mais de 
50 projetos apoiados no combate 
à pandemia. Tudo de forma rápida, 
flexível e sem burocracia.
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