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 Na tribuna da Câmara de

Goiânia, Sandro Mabel fala em
nome dos homenageados no
Dia Nacional do Administrador

D I A N AC I O N A L D O A D M I N I S T R A D O R

Sandro Mabel e gestores do Sistema
Fieg são homenageados pela Câmara
EM SESSÃO ESPECIAL COMEMORATIVA DOS 56 ANOS DA
PROFISSÃO DE ADMINISTRADOR, O PRESIDENTE DA FIEG
REPRESENTOU OS HOMENAGEADOS E CONSIDEROU O OFÍCIO
DE ADMINISTRAR UMA DAS ATIVIDADES MAIS IMPORTANTES
DO DIA A DIA DOS NEGÓCIOS
Luciana Amorim
Fotos: Alex Malheiros

O

presidente da Federação das Indústrias do
Estado de Goiás (Fieg),
Sandro Mabel, foi homenageado quarta-feira (08/09), na
Câmara Municipal de Goiânia,
em Sessão Especial em Co-

memoração aos 56 anos da
Profissão de Administrador,
celebrados em 9 de setembro,
que é também o Dia Nacional
do Administrador. Do Sistema
Fieg, também tiveram atuação
destacada com Diploma de

Honra ao Mérito pelo Legislativo goianiense o diretor regional
do Senai e superintendente do
Sesi, Paulo Vargas, e o coordenador de Mercado Público do
IEL Goiás, Cleider da Fonseca.
Escolhido para falar em
nome dos homenageados,
Sandro Mabel disse ser “um
apaixonado pelo ofício de administrar, uma das atividades
mais importantes no dia a dia
dos negócios, na vida e sobrevivência de empreendimentos,

na boa gestão de recursos e
serviços públicos.”
Autor da proposta da sessão comemorativa, o vereador
Anselmo Pereira reconheceu
o esforço de Sandro Mabel
pela valorização da profissão,
ao estabelecer um dia em homenagem aos administradores,
e pela luta pelos direitos do
segmento.
Quando deputado, Sandro
Mabel elaborou o projeto de
lei que criou o Dia Nacional
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do Administrador, elegendo
a data de 9 de setembro para
homenagear essa importante
profissão. Também é de sua
autoria o projeto de lei que
assegura a presença do administrador como vogal das juntas
comerciais de todo o País. “Uma
conquista de Goiás para todo
o Brasil”, disse o presidente
do Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO),
Samuel Albernaz.
Entre bandeiras defendidas pelo presidente da Fieg,
está a proposta para que as
prefeituras tenham em seus
quadros administradores públicos, profissionais competentes
para nortear e executar projetos
e garantir a continuidade da
administração independentemente da política. Outra bandeira amplamente defendida é
o piso salarial do administrador,
pelo qual Sandro Mabel ainda
empreende esforços por sua
concretização.
“O administrador tem papel decisivo, ao permear todas
as atividades empresariais,
públicas, de saúde, de infraestrutura”, pontuou.
O Dia Nacional do Administrador – Em 2014, a então
presidente Dilma Rousseff
sancionou, no dia 6 de maio,
a Lei 12.967, do ex-deputado
federal e administrador Sandro

 Paulo Vargas, entre os

presidentes da Fecomércio,
Marcelo Baiocchi, e da Fieg,
Sandro Mabel, exibe Diploma
de Honra ao Mérito

Mabel. A data foi escolhida por
ter sido o dia de assinatura da
Lei nº 4.769, de 9 de setembro
de 1965, que criou a profissão
de Administrador.
A iniciativa para apresentação do projeto de lei no
Congresso Nacional, que inclui o Dia do Administrador
no calendário cívico-cultural
do Brasil, foi do administrador
Samuel Albernaz.

 Autor da

proposta da sessão
especial, Anselmo
Pereira justifica
homenagem aos
administradores
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Q UA L I F I C AÇ ÃO

FIEG E SENAI ABREM, EM VALPARAÍSO,
NOVO NÚCLEO NO ENTORNO DO DF
UM MÊS DEPOIS DE NOVO
GAMA, VALPARAÍSO DE
GOIÁS GANHA NÚCLEO
PARA QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL COM FOCO
NA GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA NA REGIÃO
Andelaide Lima, de Valparaíso
de Goiás, e Dehovan Lima
Fotos: Alex Malheiros

U

m dos municípios
que mais crescem no
Entorno do Distrito
Federal e no País desde que se
desmembrou de Luziânia, em
1995, Valparaíso de Goiás, a
pouco menos de 200 quilômetros de Goiânia, ganhou quinta-feira (09/09) um polo para
qualificação profissional do
Senai, com foco em promover
a geração de emprego e renda
na região. Instalada no Bairro
Morada Nobre, em ação de parceria com a prefeitura, por meio
da Secretaria de Assistência
Social e Cidadania, a unidade já nasce com três cursos
em andamento – costureiro
industrial, marceneiro e eletricista veicular –, totalizando
90 alunos.
Inicialmente, a previsão é
capacitar, durante dois anos,
cerca de 900 novos profissionais em cursos gratuitos nas
áreas de vestuário, automotiva
e movelaria – esta, especialmente, de grande potencial na
cidade em razão da densidade
industrial, já apontada em

 Inauguração do Núcleo Senai de Valparaíso de Goiás reúne diretores da Fieg e lideranças municipais
diagnóstico setorial realizado
pelo Senai Goiás no âmbito do
programa de desenvolvimento
econômico de Arranjo Produtivo Local (APL). As atividades
serão coordenadas pela Faculdade Senai Roberto Mange, de
Anápolis, unidade responsável
pela formação de mão de obra
para as indústrias e comunidades do Entorno.

AMPLIAR ATUAÇÃO NA
REGIÃO É ESTRATÉGICO,
DIZ SANDRO MABEL
O Núcleo Senai de Valparaíso é inaugurado um mês
após a implantação de uma ofi-

cina de mecânica automotiva
no munícipio de Novo Gama,
também sob coordenação da
Faculdade Roberto Mange.
O Senai atua na região desde 2007, quando implantou um
núcleo em Luziânia.
A ampliação das ações
integra diretrizes estratégicas
da Federação das Indústrias
do Estado de Goiás para potencializar a oferta de serviços
e produtos, além de incentivar
o empreendedorismo, segundo
defende o presidente da Fieg
e dos Conselhos Regionais do
Sesi e Senai, Sandro Mabel.
“Para nós, é um orgulho

ter mais um núcleo do Senai
aqui na Região do Entorno do
Distrito Federal, porque constatamos que a população reconhece a importância do trabalho da Fieg, do Sesi e do Senai
na formação de mão de obra
qualificada para a indústria”,
disse o vice-presidente da Fieg
Flávio Rassi, que representou
a federação na inauguração.
“São as indústrias que nos
mantêm, são nossos clientes
e estamos fazendo nosso papel
para formação de profissionais prontos para o mercado
de trabalho ou que possam
empreender em sua cidade,
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que possam estar cada vez
mais fixos no local, gerando
emprego e renda”, completou.
O mesmo raciocínio foi defendido pelo diretor regional
do Senai e superintendente do
Sesi, Paulo Vargas. “A parceria
é extremamente importante
para Valparaíso de Goiás, cidade com quase 200 mil habitantes. Temos de capacitar as
pessoas para que elas acessem
o mercado de trabalho, gerem
emprego e renda.”
Diretora da Faculdade de
Tecnologia Senai Roberto Mange, Misclay Marjorie aposta na
ampliação do mercado com a
chegada da instituição na cidade. “Trouxemos o Senai até
Valparaíso para que a gente
possa capacitar a mão de obra
local e, em função disso, ofertar para as indústrias nossos
serviços, ter pessoas capacitadas e formadas pelo Senai.”
O prefeito de Valparaíso de
Goiás, Pábio Correia Lopes,
destacou a inauguração do Núcleo Senai como um marco para
alavancar o desenvolvimento
industrial do município. “Nós
temos uma região densa, grande, que exige uma qualificação
profissional e hoje Valparaíso
está dando a oportunidade a
seus moradores por meio do
Senai. Nós vamos contribuir
diretamente com o cidadão,

 Imaculada Alcântara, dona da oficina mecânica Montes Claros e aluna da primeira turma do curso de
eletricista veicular: expectativa de melhoria dos negócios com a qualificação profissional

que a partir de agora em Valparaíso vai ter a oportunidade
de se qualificar na instituição
que é referência. Além da oportunidade da qualificação, esse
núcleo aqui vai gerar riqueza
para a cidade e o crescimento
com a mão de obra qualificada, mais indústrias. E a cidade vai ganhar, obtendo muito
mais arrecadação”, afirmou.

Expectativas
Dona da oficina mecânica
Montes Claros, com 19 anos

na cidade, e aluna da primeira
turma do curso de eletricista
veicular, Imaculada Alcântara acredita na melhoria dos
negócios com a qualificação
profissional. “Eu vim fazer
um curso do Senai porque
preciso me profissionalizar.
Tenho uma oficina mecânica
e terceirizo meu trabalho na
parte de elétrica. Por que não
eu mesma fazer isso no carro
de meus clientes?”, indagou.
Representando o governador Ronaldo Caiado, o su-

perintendente de Atração de
Investimentos Internacionais
da Secretaria de Indústria,
Comércio e Serviços, Plínio
Viana, ressaltou a viabilização
de mais uma “fonte de crescimento no Entorno de Brasília”, estratégia importante
para “descentralizar o desenvolvimento do Estado”.
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 Flávio Rassi,

presidente do CMASFieg, e Elaine Farinelli,
conduzem reunião para
definir pautas do
renovado conselho

MEIO AMBIENTE

‘A INDÚSTRIA TÁ ON’ DEBATE
ESCASSEZ HÍDRICA
PROGRAMA DE TV VAI AO AR SEGUNDA-FEIRA; CONSELHO
DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (CMAS) DEFINE
PAUTAS PRIORITÁRIAS
Tatiana Reis e Dehovan Lima

E

m meio à séria crise
hídrica enfrentada pelo
País, o programa de TV
do Sistema Fieg, A Indústria
Tá On, coloca o assunto em debate em sua próxima edição,
segunda-feira (13/09), a partir
das 17 horas. São convidados
para debater o tema Escassez
Hídrica, Impacto para População e Setor Produtivo o
vice-presidente da Fieg e presidente do Conselho de Meio
Ambiente e Sustentabilidade
da federação, Flávio Rassi, o

presidente do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Meia Ponte,
Fábio Camargo Ferreira, e o
superintendente de Recursos
Hídricos e Saneamento da Semad, Marco José Melo Neves.
Conduzido pela gerente
da Assessoria de Comunicação
da Fieg, Sandra Persijn, o programa tem transmissão ao vivo
pelo YouTube da federação.

PAUTAS PRIORITÁRIAS – A
segurança hídrica e cobrança
pelo uso da água, ao lado de

logística reversa, estão entre os
assuntos prioritários definidos
na agenda do Conselho de Meio
Ambiente e Sustentabilidade
(CMAS), liderado pelo empresário Flávio Rassi, que reuniu conselheiros quarta-feira
(08/09) para discutir e definir
pautas propositivas que serão
trabalhadas pelo colegiado e
planejar eventos com temas de
interesse do setor.
No encontro, foram apresentados os novos conselheiros, que passam a integrar o
fórum de discussão diante da
ampliação dos trabalhos que
serão desenvolvidos. Desde 16
de agosto, com a formalização
de atuação mais abrangente, o

conselho adotou nova denominação e passou a agir de forma
mais transversal, buscando
incentivar melhores práticas
ambientais, sociais e de governança nos negócios goianos.
Com nível de atenção cada
vez mais elevado da sociedade às responsabilidades das
empresas, a environmental,
social and governance (ESG), ou
melhores práticas ambientais,
sociais e de governança, ganha
atenção especial da Federação
das Indústrias do Estado de
Goiás (Fieg), com a criação em
breve de um núcleo na entidade, segundo anúncio feito
recentemente pelo presidente
do CMAS.
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N Ú M E R O 10 0

Novo projeto da ‘Goiás Industrial
Pauta Extra’ repercute
NA ESTEIRA DA PUBLICAÇÃO DA CENTÉSIMA EDIÇÃO DA
REVISTA ON-LINE DO SISTEMA FIEG, LEITORES ELOGIAM
NOVO VISUAL E DESTACAM QUALIDADE E AGILIDADE DAS
INFORMAÇÕES
Dehovan Lima
de 2021

Ascom Fieg, com projeto gráfico
do designer Jorge Del Bianco,
a revista on-line é distribuída
ao público-alvo da federação,
incluindo lideranças sindicais,
empresários, parlamentares,
imprensa, entre outros, via
WhatsApp. Também pode ser
lida diretamente no portal da
entidade.

Ano 3 Nº100 Goiânia
03 de Setembro

O

novo visual que a revista
Goiás Industrial Pauta
Extra inaugurou na semana passada, em sua centésima edição, agradou aos leitores,
que destacaram aspectos como
qualidade, acessibilidade, modernidade e inovação.
Versão virtual da Goiás
Industrial, a caçula incorporou o nome da mais longeva
publicação de economia no
Estado de Goiás, que nasceu
junto com a criação da Fieg,
início da década de 50.
Lançada em fevereiro de
2019, no início da gestão do empresário Sandro Mabel à frente
da Federação das Indústrias do
Estado de Goiás (Fieg), a publicação on-line consolidou-se
como veículo de comunicação
interna e externa.
Produzida semanalmente
pela equipe de jornalistas da
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“

R E T R ATO DA S AÇ Õ E S D O S I S T E M A F I EG

A revista on-line Goiás Industrial Pauta Extra, da
Fieg, é um importante instrumento e é o retrato de
nossas ações. Este importante veículo de comunicação
está mais acessível, alegre, dinâmico, moderno e
confiável. Eu, enquanto diretora, faço a publicação
chegar a minha equipe, aos empresários, gestores de
RH e as mídias sociais com facilidade e qualidade.”
MISCLAY MARJORIE CORREA, diretora da Faculdade Senai Roberto Mange, de Anápolis

“

P EG A DA DA I N OVAÇ ÃO

A revista Goiás Industrial
Pauta Extra é uma forma
rápida e inovadora de levar
informações aos nossos
clientes, indústria e comunidade.
Parabéns, Pauta Extra 100 Edições! Abraços!”

Com conteúdos
superatualizados e
informações relevantes dos
mais diversos segmentos
industriais, a revista Goiás
Industrial Pauta Extra nos
trouxe também, na 100ª edição,
a pegada da inovação, com visual mais atraente
e uma leitura mais dinâmica e objetiva sobre
assuntos do mundo corporativo e do trabalho.”

JOSUÉ TEIXEIRA DE MOURA, diretor da Unidade Integrada Sesi Senai Minaçu

RODRIGO GONÇALVES DA SILVA, diretor da Escola Senai Itumbiara

“

R Á P I DA E I N OVA D O R A
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VAPT-VUPT
INTERCÂMBIO COMERCIAL

Goiás busca incrementar
negócios com Taiwan
Com o objetivo de incentivar a
parceria entre Goiás e os países que
se destacam na balança comercial
brasileira, a Federação das Indústrias
do Estado de Goiás (Fieg) dá
continuidade na semana que vem
à série de webinares Intercâmbio
Comercial: Incrementando os
Negócios Bilaterais. No terceiro
encontro de 2021 e oitavo desde o
início da série, os empresários vão
conhecer desta vez as potencialidades
e oportunidades de negócios ofertadas
por Taiwan – anteriormente, foram foco
de discussão Chile, Israel, Bélgica,
Portugal, Luxemburgo, Alemanha e
Espanha. O evento virtual contará
com apresentação do representante
de Taiwan no Brasil, Chang, TsungChe. O presidente da Fieg, Sandro
Mabel, fará a abertura do encontro
e a mediação ficará com o presidente
do Conselho Temático de Comércio
Exterior (CTComex), Emílio Bittar.
Conhecido como um dos quatro
Tigres Asiáticos, Taiwan possui
P R OT EÇ ÃO D E DA D O S

Fieg realiza webinar LGPD
para RH das indústrias
A Federação das Indústrias do
Estado de Goiás (Fieg) realiza na
semana que vem o webinar LGPD para
o RH das Indústrias. O evento virtual,
destinado a empresários e profissionais
do setor, será aberto pelo presidente da
Fieg, Sandro Mabel, com participação
da advogada trabalhista e assessora
jurídica da federação Lorena Blanco.
No evento, serão discutidos
detalhes da Lei Geral de Proteção
de Dados e abordados os principais
pontos que devem ser observados

economia avançada, com inflação e
desemprego baixos – uma em cada sete
pessoas possuem negócio próprio – e
substancial excedente comercial. Centro
político, econômico, educacional e
cultural de Taiwan, Taipei possui zona
industrial de alta tecnologia, com forte
indústria têxtil, de produtos eletrônicos,
máquinas e equipamentos elétricos,
materiais impressos, equipamentos de
precisão, além de alimentos e bebidas.

pelo setor de recursos humanos
no tratamento de informações dos
funcionários das empresas.
Serão quatro dias com a aplicação
concreta da LGPD dentro da relação
do trabalho. Com a LGPD no momento
do anúncio da vaga de emprego,
na contratação do empregado, no
decorrer do contrato de trabalho e na
extinção do contrato de trabalho.
EVENTO GRATUITO |
Empresas associadas aos sindicatos
das indústrias da base da Fieg
receberão modelos atualizados
sobre LGPD. Mais informações
pelo telefone 062 0n0n0n0n0n

Entre os
principais produtos
exportados pelo
Brasil para Taiwan,
encontram-se soja,
milho e pastas
químicas de madeira.
O Brasil, por sua vez,
importa produtos
eletrônicos como
processadores,
circuitos interligados
e memórias
montadas. Em 2021
(até o mês de julho),
o comércio bilateral
está superavitário
em 681 milhões de
dólares para o Brasil.
O Estado de Goiás exporta,
principalmente, soja, milho,
ferronióbio e ferro-níquel. Até junho
de 2021, a balança comercial está
superavitária em 46 milhões de
dólares para Goiás. As importações
goianas até junho/2021 foram
de insumos para medicamentos
e para a indústria química.
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E M P R EG A B I L I DA D E

Senai e MPT qualificam mulheres
em vulnerabilidade social
A Faculdade Senai Fatesg iniciou quinta-feira
(09/09) uma nova turma do projeto Mais Um Sem
Dor, iniciativa desenvolvida pelo Ministério Público
do Trabalho (MPT/GO) e a Justiça do Trabalho para
pessoas em vulnerabilidade social. Desta vez, 16
mulheres (foto), entre negras, migrantes (Venezuela e
Haiti) e vítimas de violência doméstica, farão o curso de
costura industrial, com duração de dois meses. Durante
a qualificação, as alunas receberão bolsa, auxílios
transporte e alimentação. As aulas serão realizadas
em um núcleo de costura instalado na Fatesg e estão
previstas visitas a confecções em Aparecida de Goiânia,
além de workshops e palestras sobre preparação de
currículo, mercado de trabalho, entre outros temas.

C DT I

Ecossistema goiano de inovação
O Conselho Temático de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CDTI) da Fieg liderou quinta-feira
(09/09) reunião (foto) com o secretário de Estado de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira, para
discutir projetos voltados ao desenvolvimento do ecossistema goiano de inovação. A reunião foi acompanhada
pelo superintendente da Fieg, Igor Montenegro, pelos conselheiros Marçal Henrique Soares (Sindifargo),
Jeferson Sena (Codese) e Robson Vieira (Fapeg) e pela assessora executiva do CDTI, Bartíria Rocha.
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VAPT-VUPT

AG R O N EG Ó C I O

Fieg e Sebrae juntos
pelo fortalecimento
da agroindústria
O Conselho Temático do
Agronegócio (CTA) da Fieg, liderado
pelo empresário Marduk Duarte,

reuniu-se quarta-feira (08/09) com o
superintendente do Sebrae Goiás,
Antônio Carlos de Souza Lima
Neto, para discutir assinatura de
convênio para realização do estudo
Sistemas Produtivos do Agronegócio
em Goiás. A iniciativa busca

identificar os principais desafios ao
fortalecimento da agroindústria no
Estado, incluindo pequenos negócios.
“Buscamos unir esforços para
realização, publicação e divulgação
de amplo estudo voltado às principais
cadeias do setor produtivo goiano,
impulsionando a industrialização
e geração de emprego e riqueza no
Estado”, explica o presidente do CTA,
Marduk Duarte. De acordo com o
empresário, serão beneficiadas com o
estudo agroindústrias de grãos (soja e
milho), carnes (suínos, aves e bovinos),
lácteos, algodão e couro, além dos
setores sucroenergético e de silvicultura.
A reunião, realizada na sede o
Observatório Sebrae, foi acompanhada
pelo vice-presidente da Fieg André
Rocha, pelo superintendente Igor
Montenegro, pelos diretores do
Sebrae Goiás Marcelo Lessa e João
Carlos Gouveia e membros da
equipe técnica do Sebrae e Fieg.

SETEMBRO AMARELO – No Dia Mundial de Prevenção ao
Suicídio (10/09), a Escola Sesi Canaã, em Goiânia, recebeu
sexta-feira o vereador Willian Veloso para um bate‑papo
sobre o assunto com alunos do Ensino Fundamental e Médio,
com o tema Minha Vida Depois Daquele Dia, cuja live pode
ser assistida no canal do YouTube da escola. Na foto, o
vereador à frente da diretora da unidade, Raqueline Dias, e
dos colaboradores Suene Dorneles, Diego Marçal e Iolanda
Rodrigues. No final da palestra, Raqueline também falou sobre
o tema, enfocando sobre como o ex-presidente da África do Sul
Nelson Mandela venceu anos de prisão buscando aspectos
positivos da situação. “Uma mensagem forte e oportuna
em tempos como esse da pandemia em que a depressão
se agravou e o suicídio aumentou”, resumiu ela.
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BOLETIM SEMANAL DE NOTÍCIAS DA FEDERAÇÃO
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

As opiniões contidas em artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não refletem necessariamente a opinião da revista

Apresentação
Iniciativa recém-lançada pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás e do IEL Goiás, em parceria com Sesi e
Senai, o Observatório Fieg Iris Rezende é uma plataforma que proporciona acesso a dados econômicos e sociais de
todas as regiões e municípios de Goiás. A partir de agora, neste espaço, Goiás Industrial Pauta Extra traz um pouco dos
serviços do observatório, oferecendo ao leitor análises, artigos, dados, indicadores e soluções em diversas áreas.

VEM AÍ O 1º FÓRUM GOIANO DA INDÚSTRIA DO FUTURO

Fieg, IEL e Sebrae
discutem caminhos
da indústria
Evento terá quatro painéis com temas atuais de impacto
no futuro da atividade produtiva, como Indústria 4.0,
transformação digital, inteligência artificial e inovação
Sérgio Lessa

A

Federação das Indústrias
do Estado de Goiás (Fieg)
e o IEL Goiás, em parceria com o Sebrae Goiás, realizam
no dia 22 de setembro, das 14 às
18 horas, o 1º Fórum Goiano da
Indústria do Futuro, destinado
a empresários de micro, pequenas, médias e grandes empresas
industriais, bem como seus colaboradores. Parte integrante do
cronograma de comemorações dos
70 anos da Fieg e dos 50 anos do
IEL Goiás, o evento conta com
apoio do Observatório Fieg Iris
Rezende, de onde será realizado,
com transmissão pela plataforma
Virtualli.

O evento contará com quatro
painéis, ministrados por especialistas renomados no País, os
quais abordarão temas atuais que
impactam no futuro da indústria e
seus caminhos, seguidos de mesas-redondas com convidados
especiais. No final, haverá sorteio
de uma bolsa integral de Pós-Graduação Flex IEL Goiás.

PAINÉIS
O evento começa com o painel
cujo tema é Indústria 4.0, que será
ministrado por Jefferson Gomes,
superintendente de Inovação
e Tecnologia do Departamento

Nacional do Senai. A mesa-redonda contará com
os presidentes do Sindicato
da Indústria da Construção
no Estado de Goiás (Sinduscon), Cezar Mortari, e
do Conselho Temático de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Fieg,
Heribaldo Egídio.  
O segundo painel
debaterá Transformação
Digital para Micro e Pequenas Empresas. O palestrante será Francisco
Saboya, superintendente
do Sebrae (PE), economista
e mestre em Engenharia de
11
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Produção pela UFPE. Atualmente,
Saboya é vice-presidente da Associação Nacional de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e
coordenador da Câmara Nacional
de Tecnologia da Informação da
Confederação Nacional do Comércio (CNC).
O tema será discutido com
Henrique Jayme e Maria de
Fátima, sócios da indústria
goiana Mellilótus, e Igor Calvet,
presidente da Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial

(ABDI). Na oportunidade, Calvet
apresentará o resultado de uma
pesquisa da agência sobre maturidade digital das MPEs brasileiras.
O terceiro painel, sobre Inteligência Artificial na Indústria,
será ministrado por Glauco Arbix,
diretor da área de Ciências Humanas do Centro de Inteligência
Artificial da Universidade de São
Paulo (USP) e coordenador-geral do Observatório de Inovação
e Competitividade do Instituto de
Estudos Avançados da USP. A me-

sa-redonda terá como convidados
Anderson Soares, coordenador
do Bacharelado em Inteligência
Artificial da Universidade Federal
de Goiás (UFG), e Celso Camilo,
professor do Instituto de Informática da UFG.
Fechando a tarde de painéis,
Cândida Oliveira falará sobre
Panorama da Inovação para a
Indústria. A palestrante é gerente
executiva de Inovação da Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Ela gerencia os projetos

da Mobilização Empresarial pela
Inovação, estruturados em torno
de eixos como marco legal para
inovação; financiamento, recursos
humanos; inserção global; promoção de startups e política de ciência
e tecnologia. A conferência a seguir terá Jefferson Sena, diretor
técnico da Ninho Desenvolvimento
Empresarial, e Robson Vieira, presidente da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Goiás
(Fapeg).

 Painéis

do Fórum
Goiano da
Indústria do
Futuro
reúnem
palestrantes
de renome
no País
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