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Silvio Simões

 Sandro Mabel
durante reunião
do Fórum de
Entidades
Empresariais de
Goiás:
industrializar
grãos é
compartilhar
com os goianos
as riquezas do
Estado

R E U N I ÃO D O F E E

FIEG REITERA DEFESA DA
INDUSTRIALIZAÇÃO DE
MATÉRIAS-PRIMAS EM GOIÁS
EM REUNIÃO DO FÓRUM DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS DE
GOIÁS, SANDRO MABEL DEFENDE INICIATIVAS CAPAZES DE
FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA VISANDO AGREGAR VALOR
A RIQUEZAS GOIANAS
Tatiana Reis

O

Fórum das Entidades
Empresariais (FEE)
de Goiás reuniu-se
na manhã de segunda-feira
(11/04), na sede da Associação Comercial, Industrial e
Serviços de Goiás (Acieg),
para discutir pauta voltada ao
desenvolvimento econômico
e à atração de investimentos
para o Estado. O presidente
da Fieg, Sandro Mabel, e o
vice-presidente André Rocha
participaram do encontro.

Dentre os itens da pauta,
foi debatido o posicionamento
das entidades do FEE quanto
à solicitação para aumento
do teto de recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
para contratação por produtores rurais. A expectativa é de
que o pedido seja deliberado
na próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento do
Estado (CDE).
“É um pedido legítimo,

que vai beneficiar diretamente
produtores avícolas de Goiás
e que está em sintonia com a
defesa da Fieg pelo fortalecimento da cadeia voltada à
industrialização dos grãos em
nosso Estado. O setor emprega
milhares de trabalhadores em
Goiás, movimenta importantes indústrias de carnes de
aves instaladas no Estado e
tem contribuição expressiva
na balança comercial, com
exportação para vários países
do mundo”, defendeu Sandro
Mabel, destacando que a Fieg
sempre apoia iniciativas que
fortaleçam a cadeia de industrialização dos grãos em Goiás,

permitindo que essa riqueza
seja compartilhada com os
goianos.
No encontro, foi apresentado ainda o andamento do
grupo de trabalho formado
para discutir taxas cartorárias
e judiciais, além de discutidas
propostas para intensificar o
relacionamento empresarial
com a Prefeitura de Goiânia e
para realizar evento único do
setor para sabatina e debate
dos governadoriáveis de Goiás.
A reunião do FEE contou
com participação presencial
dos presidentes Rubens Fileti
(Acieg), José Carlos Garrote
(Adial), Luís Alberto Pereira
(OCB-GO) e Valdir Ribeiro
(FCDL), do executivo da Adial
Edwal Portilho e dos representantes da Faeg Ailton Vilela e Leonardo Machado. Os
presidentes Marcelo Baiocchi
(Fecomércio) e Ubiratan Lopes
(Facieg) participaram do encontro de forma remota, via Zoom
Cloud Meetings.
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FIRST CHAMPIONSHIP

ALUNOS DO SESI GOIÁS
REPRESENTAM BRASIL NO MUNDIAL
DE ROBÓTICA EM HOUSTON
Equipe Geartech

 Integrantes da

TRICAMPEÃ BRASILEIRA,
EQUIPE GEARTECH
CANAÃ DEFENDE PAÍS
NA COMPETIÇÃO PELA
SEGUNDA VEZ

Geartech Canaã:
expectativa de bom
resultado no mundial
de Houston

Daniela Ribeiro

O

ito estudantes do
Sesi Vila Canaã, de
Goiânia, embarcam
domingo (17) para Houston,
nos Estados Unidos, onde vão
competir em um dos maiores
torneios juvenis de tecnologia e
inovação do mundo. É a FIRST
Championship, que ocorre entre 20 e 23 de abril, reunindo
aproximadamente 160 times
de 75 países. O grupo irá disputar na modalidade FIRST Tech
Challenge (FTC), competição
para alunos do ensino médio,
com idade entre 14 e 18 anos,
cujo desafio inclui projetar, programar e construir robôs de até
19 kg, com diferentes materiais,
para que eles cumpram tarefas
em uma arena de maneira teleoperada e autônoma, por meio
de programação.
Única equipe brasileira na
modalidade, a Geartech Canaã
representa o Brasil no mundial
de Houston pela segunda vez,
sendo que agora eles carregam
o tricampeonato brasileiro e
uma série de prêmios. “Nos
preparamos bastante para o
torneio do ano passado, foram

seis meses de dedicação, parando um dia antes do Natal
e voltando logo depois do Ano
Novo. Conquistamos o nacional e o mundial off season.
Foi um ano de ouro pra gente
e esperamos repetir”, adianta
Gabriel Craveiro, um dos integrantes do time.

A EQUIPE
Criada em 2018, a equipe da Escola Sesi Canaã, em
Goiânia, já tem um currículo
de peso: os alunos são tricampeões brasileiros (vencedores
do Festival Sesi de Robótica
nas temporadas 2018-2019,
2019-2020 e 2020-2021)

e premiados no mundial de
Houston de 2019 e no Asia
Pacific Open Championships
2021, que ocorreu on-line. São
patrocinadores da Geartech o
Sesi e o Senai, Fanta, John
Deere, Stemos e Rev Robotics.

Comandado pelos técnicos
José Júnior e Lais Sabino, o
time tem, ao todo 12 integrantes, dos quais 8 vão para Houston. São eles: Erica Siqueira de
Oliveira, de 15 anos; Gabriel
Craveiro de Oliveira Garcia,
16; Miguel de Souza Ramos,
17; Luiz Guilherme Ferreira
Soares, 18; Marcos Denner
Araújo Lima, 17; Matheus
Aires Amorim, 17; João Vitor
dos Santos Soudré, 17; Letícia
Sued Souza, 17; Gustavo Nogueira Rodrigues, 16; Heloisa
Souza Silva, 16; Maria Laura
Silva Caldeira, 14; João Henrique Cardoso de Sousa, 15.
Os oito primeiros irão competir
pela equipe em Houston.

PRÊMIOS INTERNACIONAIS NA BAGAGEM
 FIRST Championship: no mundial 2019 em Houston, que
contou com 59 equipes de diferentes países, a equipe levou o
Motivate Award (Prêmio de Motivação).
 Asia Pacific Open Championships 2021:
Inspire Award (Prêmio Inspiração), finalista
da Aliança de Robôs, 1º lugar em Melhor
Robô e 3º lugar Think Award (Pensamento
Criativo). A competição contou com 24
equipes de 11 países, incluindo Rússia,
China, Alemanha e Canadá.
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Câmara de Goiânia / Alberto Maia

Hellenn Reis

 Vereador Anselmo Pereira: homenagem à Fieg
na Câmara de Goiânia

 Deputado Antônio Gomide: tributo ao Senai na
Assembleia Legislativa

RECONHECIMENTO

CÂMARA E ASSEMBLEIA COMEMORAM
70 ANOS DA FIEG E DO SENAI GOIÁS
núcleos – Filostro Machado,
Munir Calixto e Residencial
das Flores –, onde foram capacitadas centenas de pessoas.
LEIA MAIS, na revista Goiás
Industrial, sobre a história
da Fieg e do Senai em Goiás
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/ MARÇO

DO SISTEM

/ Nº 302

REVIS TA

ANO 70

O

s 70 anos da Federação das Indústrias do
Estado de Goiás (Fieg),
comemorados em 2020/21, e
do Senai Goiás, em 2022, serão
lembrados na semana que vem,
respectivamente, na Câmara
de Vereadores de Goiânia e
na Assembleia Legislativa de
Goiás. No Parlamento munici-

tributo ao Senai Goiás por sua
trajetória, igualmente, de 70
anos, em sessão especial no
Plenário do Palácio Maguito
Vilela, nova sede da Alego.
A história do Senai em
Goiás começa em 1952, quando
foi inaugurada, em Anápolis, a
Escola Senai GO 1, hoje Faculdade Senai Roberto Mange,
multiplicando posteriormente
sua presença com unidades de
educação profissional e tecnológica espalhadas nos principais polos de desenvolvimento
do Estado. Na cidade-berço da
instituição, parcerias com a prefeitura viabilizaram, durante
as gestões de Gomide (200914), a ampliação da atuação do
Senai, com a instalação de três

/ DEZEMBR

Dehovan Lima

pal, por iniciativa do vereador
Anselmo Pereira, haverá dia
18 de abril, às 9 horas, sessão
especial comemorativa do aniversário da Fieg, com homenagens extensivas a presidentes
de sindicatos das indústrias,
de conselhos temáticos, ex-presidentes e ao quadro de
colaboradores, representado
pelos dois funcionários mais
antigos – Amarildo Pereira
da Silva, com 35 anos de casa,
e Valdivino Ferreira de Souza, com 49 anos de serviços
prestados.
Na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por
propositura do deputado Antônio Gomide, o dia seguinte
(19 de abril) será marcado por

/ Nº 297

PROPOSITURAS DO
VEREADOR ANSELMO
PEREIRA E DO DEPUTADO
ANTÔNIO GOMIDE ABREM
PLENÁRIO DAS DUAS
CASAS PARA TRIBUTO
AO PIONEIRISMO DAS
INSTITUIÇÕES DA INDÚSTRIA
EM GOIÁS, INSTALADAS NA
DÉCADA DE 50

ANO 68
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E S PAÇ O FA S H I O N

Senai inaugura vitrine didática e abre
portas para implantação de novos cursos

INSTALADA NO BLOCO DO
VESTUÁRIO DA FACULDADE
SENAI ÍTALO BOLOGNA, EM
GOIÂNIA, ESTRUTURA FAZ
VERDADEIRA VIAGEM PELA
HISTÓRIA DA UNIDADE E
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA
O DESENVOLVIMENTO DA
MODA GOIANA, POR MEIO
DE PEÇAS E DESENHOS
PRODUZIDOS POR EXALUNOS
Andelaide Lima
Fotos: Alex Malheiros

R

eferência na formação
de profissionais para
a indústria da moda, a
Faculdade Senai Ítalo Bologna, em Goiânia, realizou segunda-feira (11/04) a entrega de

uma vitrine didática instalada
no novo Bloco do Vestuário,
ambiente que foi totalmente
reformado e inaugurado em
dezembro. Versátil, dinâmico
e inspirador para implantação
de cursos diversos do mundo
fashion, o espaço foi projetado
por Sylvia Demetresco, pós-doutorada em semiótica pelo
Instituto Universitário da França, em Paris, e com relevante
atuação nacional e internacional na área de vitrinismo, em
parceria com Leandro Pires,
especialista e consultor em
moda e negócios criativos.
Estruturada em vidro e

 Inauguração da vitrine didática reúne Leandro Pires, Dario

Queija, Theo Alexandre, Sylvia Demetresco, José Divino Arruda,
Hélia Maria de Faria e Ildeth Dias de Souza
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moda tem recebido apoio do
Senai, com diversas ações de
formação profissional e consultorias técnicas. Além disso, são
feitos investimentos contínuos
em atualização tecnológica e
modernização dos ambientes
de ensino da instituição para
atender aos novos desafios do
setor, a exemplo do reestruturação do Bloco do Vestuário,
com a renovação de todos os
equipamentos de costura, a implantação de um laboratório de
informática exclusivo, além de
outros investimentos maiores,
como o Senai Lab Fashion, em
fase de implantação.

 Novo espaço fashion

complementa ampla
reforma do Bloco do
Vestuário da Faculdade
Senai Ítalo Bologna

alumínio, a vitrine foi ambientada usando croquis de moda
da década de 90, assinados
por alunos que passaram pelo
Senai Ítalo Bologna, além de
desenhos atuais elaborados
pela consultora de moda da
unidade, Marlúcia Santos.
A composição conta também
com peças criadas pelo designer goiano Theo Alexandre,
ex-aluno do curso técnico em
vestuário e fundador da marca
Thear Vestuário. “Estou emocionado pela oportunidade de
contribuir e fazer parte desse
projeto maravilhoso. O Senai
foi um marco na minha carreira, foi aqui que comecei a
estudar moda há 22 anos, sou
muito grato à instituição por
tudo que conquistei”, comemorou Theo Alexandre.
Diretora de visual merchandising da multinacional
Rolex, em São Paulo, por 30
anos, Sylvia Demetresco pro-

VEM AÍ O PROJETO
INOVA MODA DIGITAL
duziu cerca de 1.500 vitrines
durante sua trajetória profissional e é autora de vários livros
sobre o assunto. Ela explicou
que uma vitrine precisa ter significado para ser atrativa para
o consumidor, ser memorável
e ter uma identificação com a
marca e seu público. “Por isso,
fizemos a construção cenográfica dessa vitrine usando croquis,
manequins, linhas e tecidos relacionados à história do Senai
com o universo da moda ao
longo dos anos”, disse.
“Também é importante
usar materiais que sejam
duráveis e atemporais, como
o alumínio, que facilitam a
adaptação e montagem da
vitrine, além de criar o projeto
pensando na harmonização de
todos os elementos”, complementou Leandro Pires.
Presente ao lançamento da
vitrine didática, o presidente
da Câmara Setorial da Moda

(Casmoda) da Fieg e do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Goiás (Sinvest), José
Divino Arruda, destacou que
a iniciativa abre oportunidades
para implantação de cursos
em vitrinismo. “A formação
de profissionais nessa área
é uma demanda constante
das indústrias do setor para
ajudar a impulsionar a comercialização e os negócios.
É uma excelente possibilidade
de ampliação do portfólio de
serviços e produtos oferecidos
pelo Senai para o segmento
de moda”.

PILARES ESTRATÉGICOS
Um dos três pilares estratégicos eleitos pela Federação
das Indústrias do Estado de
Goiás (Fieg) para acelerar o
crescimento da economia goiana, ao lado da industrialização
de grãos e da verticalização
da mineração, a indústria da

No momento, a instituição
se prepara para lançar o projeto
Inova Moda Digital – iniciativa desenvolvida em parceria
com o Centro de Tecnologia
da Indústria Química e Têxtil
do Senai (Cetiqt) e o Sebrae,
que vai beneficiar mais de 100
micros e pequenas empresas do
segmento de moda, com a oferta de consultorias gratuitas em
Lean Design e Lean Manufacturing, metodologias que evitam
desperdícios e reduzem custos
de produção.
“O objetivo é tornar a
indústria goiana mais produtiva e competitiva, com foco
na qualidade do produto. E
a entrega da vitrine didática
é mais um passo em direção
à modernização de nossas
estruturas para atender cada
vez mais e melhor o segmento
fashion”, ressaltou o diretor
do Senai Ítalo Bologna, Dario
Queija de Siqueira.
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S AÚ D E

CLÍNICA MÉDICA SESI INICIA
ATENDIMENTOS
Alex Malheiros

 Palácio da Indústria, no

Centro, sede da Clínica Médica
Sesi: localização estratégica e
preços acessíveis

UNIDADE, INSTALADA NO
PALÁCIO DA INDÚSTRIA, NO
CENTRO DE GOIÂNIA, TEM
CAPACIDADE PARA ATENDER
MAIS DE 5 MIL PESSOAS POR
MÊS EM CONSULTAS
Daniela Ribeiro

I

naugurada no fim do ano
passado, a Clínica Médica
Sesi inicia o atendimento ao

público segunda-feira (18/04).
Localizado no Palácio da Indústria, no Centro de Goiânia,
o novo espaço tem capacidade
para atender mais de 5 mil
pessoas por mês em consultas
em diversas especialidades
e exames especializados. O
modelo integrado, em local único, proporciona aos pacientes

conforto, bem-estar, rapidez e
segurança. Com tabela diferenciada para trabalhadores da indústria, a Clínica Médica Sesi
irá oferecer valores acessíveis
para toda a população.
Com localização estratégica no cruzamento das Avenidas
Tocantins e Anhanguera, o Palácio da Indústria, um dos pré-

dios históricos do Centro e tradicional sede da Federação das
Indústrias do Estado de Goiás
(Fieg), passou recentemente
por revitalização e reforma. Em
2021, a inauguração das obras
marcou as comemorações dos
70 anos da instituição.
O presidente da Fieg e dos
Conselhos Regionais do Sesi e
Senai, Sandro Mabel, diz que,
com o início dos atendimentos,
a instituição busca promover a
saúde integral da população.
“O Sesi quer oferecer serviços
médicos de qualidade para os
trabalhadores da indústria e
a população a um preço que
possam pagar”, afirma.

 Agende sua consulta pelo
telefone: (62) 3216-0400
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I N OVAÇ ÃO

INOVE + DIGITAL
ATENDE MAIS DE
80 EMPRESAS
GOIANAS
DEFLAGRADA EM NOVEMBRO, INICIATIVA MARCA PRESENÇA
EM 18 CIDADES DO ESTADO
Sérgio Lessa

O

IEL Goiás, em parceria
com o Sebrae Goiás,
está ajudando a mudar
a realidade de micro e pequenos empresários, por meio do
programa Inove + Digital. A
iniciativa já teve adesão de
cerca de 100 empresas de 18
cidades goianas, que estão
engajadas no mundo digital.
“O programa iniciou os
atendimentos em novembro e
já executou mais de 1.400 horas de consultorias em Gestão
da Inovação para promover
transformação digital dessas
micro e pequenas empresas.
Estamos obtendo ótimos
resultados nesses primeiros
meses de consultorias. Nossa
meta é chegarmos a 120 empresas atendidas no Estado”,
salientou Gracielle Guedes,
coordenadora de Inovação do
IEL Goiás.
Além de empresas de Goiânia e Aparecida de Goiânia,
mais 16 cidades contam com
aplicação do programa: Itumbiara, Luziânia, Rio Verde,

Pirenópolis, Minaçu, Ceres,
Senador Canedo, Morrinhos, Pires do Rio, Bela Vista de Goiás,
Goianira, Inhumas, Anápolis,
Nerópolis, Catalão e Trindade.
A Sophistique Parfum, de
Goiânia, é uma das empresas
que estão recebendo consultoria por meio do Inove + Digital. A empresária Priscilla
Democh Chadud Menezes já
comemora os resultados após
quatro encontros com os consultores do IEL. “Quando começamos, tinha dias que não
vendíamos nada, nem 1 real.
Hoje, nos dias mais fracos, não
fechamos com menos de R$ 1,4
mil no caixa”, conta a dona da
empresa.
“Crescemos absurdamente em vendas, em comparação
com anos anteriores, mesmo
levando em consideração a
pandemia. Um dos melhores
investimentos que fizemos foi
no Inove + Digital. Já tentamos algo parecido e não teve
resultado nenhum. Mas esse
projeto valeu a pena. Estamos

 Priscilla Democh Chadud Menezes (de preto) ao lado de seu pai,
André Luiz, Francisca (E) e Ludmila, da equipe de atendimento da
Sophistique Parfum

crescendo muito. Ainda tem
muita coisa pela frente e nossa
expectativa é alta, é de crescermos muito mais”, salientou
Priscilla.

PROMOÇÃO
Seja na indústria, no comércio ou no setor de serviços,
é fundamental para uma empresa, nos dias de hoje, estar
engajada no mundo digital. E
isso não significa, necessariamente, investir em tecnologia
de ponta com altos gastos

com equipamentos de última
geração.
Transformar digitalmente
a empresa se trata de uma mudança de cultura interna para
se adaptar ao mundo digital e
gerar mais engajamento dos
clientes, criar novas formas
de competição no mercado,
construir uma organização
orientada de dados, inovar mais
rápido e colaborativamente e
gerar mais valor para o cliente.
O IEL Goiás possui especialistas em inovação e trans-
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formação digital que estarão
dentro da empresa para prestar consultoria personalizada
e nortear os caminhos para
que essa cultura, fundamental
para a saúde das organizações
atualmente, seja feita no seu
negócio.
As mudanças vão desde
orientações do melhor uso das
redes sociais para conectar e
engajar clientes, até utilizar
dados para tomada de decisões, passando pela adoção de
teletrabalho com ferramentas
de gestão de equipes e projetos,
além da utilização de parceiros
e fornecedores.
O programa tem um
subsídio de 70% no valor do
serviço até este mês de abril. O
parcelamento é em 10 vezes,

o que significa um valor diário
de R$ 9,97. Depois dessa data,
o serviço volta ao valor original
de R$ 9.975,00.

Para adquirir a consultoria,
basta entrar em contato pelo
WhatsApp (62) 3216-0332.

 Equipe da EBM

Mármores comemora
bons resultados após
adesão ao Inove + Digital

A I N D Ú S T R I A TÁ O N

IEL e os rumos do estágio no mercado de trabalho do futuro
Dehovan Lima
Mateus Alves do Prado

 No A Indústria Tá On, Flávio Rassi é entrevistado
pela jornalista Sandra Persijn

V

ice-presidente da
Federação das Indústrias do Estado
de Goiás (Fieg), presidente do
Conselho de Meio Ambiente

e Sustentabilidade e diretor
do Instituto Euvaldo Lodi (IEL
Goiás), o empresário Flávio
Rassi foi o convidado desta
semana do A Indústria Tá On,

produzido internamente pela
Fieg e transmitido ao vivo todas
as segundas-feiras pelo YouTube do Sistema Fieg e depois
disponibilizado em podcast.
Apresentado pela jornalista
Sandra Persijn, gerente da
Assessoria de Comunicação
da Fieg, o programa discutiu
com Rassi os planos do IEL
em várias áreas de atuação,
especialmente sobre estágio,
carro‑chefe do instituto, diante
das mudanças no mercado de
trabalho, dos avanços tecnológicos e nos processos produtivos.
“O IEL é um jovem senhor,
com 52 anos de existência, e
tem desafios para o futuro. Por
isso, está fazendo seu planejamento estratégico, entre outras
coisas, buscando antecipar

essas mudanças ocorridas no
mundo inteiro, ao fazer uma
eficiente interface entre o jovem e o mercado de trabalho.
Hoje, o IEL Goiás tem 80% de
retenção no mercado de trabalho, ou seja, de efetivação
de estudantes que encaminha
para as empresas. Estamos
trabalhando para aumentar
mais ainda esse indicador,
entre várias outros em que é
referência nacional”, afirma
Flávio Rassi.
Na entrevista à jornalista Sandra Persijn, ele falou
também sobre meio ambiente
e sustentabilidade e as propostas para o conselho temático da
federação.
ASSISTA AO programa AQUI
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Alex Malheiros

 Oficina de ovos de Páscoa e trufas de chocolates realizado no Senai Canaã, em Goiânia, sob coordenação da empresária

Thais Santos, presidente da Fieg Jovem, e Luciana Machado, coordenadora da Fieg + Solidária, tem participação de mulheres
em situação de vulnerabilidade social

R E S P O N S A B I L I DA D E S O C I A L

FIEG PROMOVE OFICINA DE
CHOCOLATE E INCENTIVA
EMPREENDEDORISMO FEMININO
PROGRAMA DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
DA INDÚSTRIA UNE-SE À
FIEG JOVEM E AO SENAI PARA
OFERTAR CURSOS GRATUITOS
A MULHERES EM SITUAÇÃO
DE VULNERABILIDADE
Tatiana Reis e Thauany Monma

À

s vésperas da Semana
Santa, a Fieg Jovem
e a Fieg + Solidária,
programa de responsabilida-

de social da indústria goiana,
promoveram, dia 9 de abril,
na Escola Senai Canaã, em
Goiânia, a Oficina de Ovos de
Páscoa e Trufas de Chocolate.
O treinamento gratuito, voltado a mulheres em situação de
vulnerabilidade, incentivou
o empreendedorismo social,
visando à venda de bombons,
independentemente da sazonalidade e da Semana da Páscoa.

“Agradeço a oportunidade que a Fieg me deu para
conseguir uma maneira de
sustentar minha família. Estou
desempregada, trabalhando
no momento como diarista.
Mas não estou conseguindo
muita coisa não”, disse Luzia
Costa dos Santos, que participou do curso.
A empresária Thais Santos, que lidera projetos da Fieg

Jovem e da Fieg + Solidária,
lembrou que a ação faz parte do
planejamento de atividades da
entidade, que busca encorajar
o empreendedorismo feminino.
“Devido à pandemia, tivemos
a ação suspensa nos últimos
dois anos e nos dedicamos
mais intensamente à doação
de alimentos, produtos de
higiene e limpeza e máscaras de proteção. Agora, com
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a retomada das atividades,
queremos dar continuidade
aos treinamentos como ferramenta para a autossuficiência
financeira dessas mulheres e
suas famílias”, afirmou.

DISTRIBUIÇÃO DE
ALIMENTOS ITINERANTE
Além do curso sobre produção de ovos de chocolate, a
Fieg + Solidária realizou na segunda-feira (11/04) sua ação itinerante semanal de entrega de
alimentos, beneficiando desta
vez a família de Jaiara Moreira
da Silva, de 23 anos. A jovem é
mãe de uma menina de 4 anos e
atualmente está desempregada.
Após tomar conhecimento da
situação vulnerabilidade enfrentada por Jaiara, a equipe da
Fieg + Solidária deslocou-se

até o Setor Pedro Ludovico, em
Goiânia, para assistir a família
com donativos.
“Estamos orgulhosos das
ações da Fieg + Solidária. Sabemos que não é fácil conseguir alimentos, mas com muito
esforço e por meio da união
de empresários, as ações não
pararam, e a cada dia a Fieg +
Solidária alcança ainda mais
pessoas vulneráveis”, disse o
presidente da Fieg, Sandro
Mabel.
Desde o início do projeto
de responsabilidade social da
indústria, que se fortaleceu
durante a pandemia, a Federação das Indústrias do Estado
de Goiás (Fieg) já assistiu mais
de 72 mil pessoas, com 354
toneladas de produtos doados. Ao todo, 414 instituições

Luciana Lombardi

beneficentes, integrantes da
rede de parceiros responsável
pela redistribuição de donativos, já foram atendidas pela
Fieg + Solidária e mais de 10
mil cestas básicas foram doados a famílias em situação de
vulnerabilidade social.

 Equipe da Fieg +
Solidária faz entrega de
alimentos a Jaiara Moreira,
em ação itinerante semanal
no Setor Pedro Ludovico,
em Goiânia
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VAPT-VUPT

BENCHMARKING

Líder em sustentabilidade
em saúde e segurança,
Sesi Goiás recebe visita
da Firjan e Fibra
Após visita de benchmarking
de representantes dos Regionais
do Espírito Santo, no final de 2021,
e do Ceará, em março deste ano,

agora foi a vez do Sesi Goiás receber
equipes de gerentes do Sistema Firjan
e do Sistema Fibra – Federações
das Indústrias do Rio de Janeiro
e de Brasília. O foco das visitas foi
conhecer a estratégia da Gerência de
Saúde e Segurança do Trabalho do
Sesi Goiás para o alcance dos altos
índices de sustentabilidade, além

da dinâmica de atuação em SST.
Segundo o último relatório
executivo do Departamento Nacional
do Sesi, que aponta a sustentabilidade
dos regionais por área de negócio, Goiás
é apresentado na primeira colocação
do País, com índice de 79%, em
saúde e segurança na indústria (SSI).
Do encontro em Goiânia, sextafeira (8/04), participaram, pela
Firjan: Carlos Magno Lucas, diretor
geral de Negócios; Henrique da
Fonseca Marques, gerente de Saúde e
Segurança; Noelly Cristian Harrison
Merces, coordenadora de Promoção
de Saúde. Pela Fibra, estiveram
presentes Ricardo Pereira gerente de
Saúde e Segurança; Maria Claudia,
coordenadora de Promoção da Saúde, e
Sandro Bassani, gerente de Mercado.
Os visitantes foram recebidos pelo
gerente de Saúde e Segurança do Sesi
Goiás, Bruno Godinho, e aproveitaram
a ocasião para conhecer a área de
Relações com o Mercado, liderada
pelo gerente Fernando Fernandes.

PA R C E R I A

Senai Catalão vai sediar centro de
treinamento Mitsubishi e Suzuki
A Escola Senai Catalão, no Sudeste Goiano,
articula com a HPE Automotores a implantação
de um centro de treinamento na unidade destinado
à qualificação de profissionais para a rede de
concessionárias das marcas Mitsubishi e Suzuki.
As ações de capacitação estão previstas para
começar em maio e o primeiro veículo doado
pela empresa para dar suporte às atividades
práticas deve chegar à unidade na próxima
semana. Referência na formação de mão de obra
para o segmento automotivo, o Senai já sedia
outros dois centros de treinamento – um em
parceria com a Caoa Montadora na Faculdade
Roberto Mange, em Anápolis, e outro com a John
Deere, na Escola Vila Canaã, em Goiânia.

E D U C AÇ ÃO A D I S TÂ N C I A

Novas turmas de cursos técnicos por EaD
A Faculdade Senai Roberto Mange, em Anápolis, realizou
dia 9 de abril aula inaugural de cinco novas turmas dos
cursos técnicos em automação industrial, eletromecânica,
eletrotécnica, química e segurança do trabalho, que serão
desenvolvidos na modalidade de educação a distância (EaD).
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S E M A N A S A N TA

e a paz e,
sobretudo, a
saúde reinarão
em nossos
lares, no seio de
nossas famílias,
superando
dificuldades
de toda ordem,
tornando-nos
mais fortes para
enfrentar as
adversidades.”

Sandro Mabel manifesta
otimismo em mensagem
da Páscoa: “Dias
melhores virão”
O presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Goiás
(Fieg), Sandro Mabel, manifestou
confiança na superação de uma
das “piores crises enfrentadas em
escala global” (com perdas de vidas,
fechamento de negócios, desemprego),
diante do arrefecimento da pandemia
da Covid-19. Em mensagem alusiva à
Páscoa, ele destacou que a Semana
Santa representa uma oportunidade

para reflexão e tem significado especial
“por trazer esperança de que dias
melhores virão, na perspectiva de
que o pior passou, ou está passando,

Fotos: Luciana Lombardi

PÁSCOA NA CASA DA INDÚSTRIA – Na
Semana Santa, tradição religiosa cristã que
representa a Paixão, a Morte e Ressureição de
Jesus Cristo, a Associação dos Empregados
da Fieg, do Sesi, Senai e IEL (AESFIEG)
celebrou simbolicamente a Páscoa, como faz
todos os anos. Na Casa da Indústria, sede
das administrações das instituições, houve
até distribuição de ovos de chocolate aos
colaboradores, comandada pelo presidente
da associação, Cláudio Cavalcante, e
pelas ‘coelhinhas’ Lívia e Lorena.

ASSISTA AQUI à mensagem de
Páscoa do presidente da Fieg
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 Empresário

William Miranda,
fundador da
Akmos (blazer
escuro), recebe
prêmio de Sandro
Mabel e Karolline
Fernandes, ao
lado de Paulo
Vargas, Telma
Alves Garcia,
Claudemir
Bonatto, Mythali
Garcia, Nathalia
Garcia e Rolando
Vargas

I N OVAÇ ÃO

Fieg e Senai entregam
prêmio à indústria Akmos
Andelaide Lima

O presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Goiás (Fieg)
e do Conselho Regional do Senai,
Sandro Mabel, recebeu em almoço
segunda-feira, na Casa da Indústria,
o empresário William Miranda,
fundador da Akmos, indústria goiana
que conquistou o 2º lugar na categoria
Transição Energética do prêmio
Summit Senai P&D + Impacto, com
o produto Sérum Gel Antiage Red
Capsicare. O evento foi realizado
paralelamente ao 9º Congresso
Brasileiro de Inovação da Indústria,
em março, em São Paulo. Desenvolvido

à base de extrato de pimenta biquinho,
o cosmético antienvelhecimento foi
criado em parceria com o Instituto
Senai de Tecnologia em Alimentos e
Bebidas e o Laboratório de Pesquisa
e Inovação em Bioprodutos, da
Universidade Federal de Goiás (UFG).
“A Akmos foi a única
representante goiana a participar
de uma premiação nacional, em que
mais de 80 empresas foram inscritas
e 25 delas foram selecionadas. É
uma conquista relevante e temos
que comemorar muito. Estamos
felizes com a premiação porque
ela é resultado do trabalho que o
Senai realiza no desenvolvimento
de soluções tecnológicas, com
foco na competitividade e

produtividade das indústrias
goianas”, destacou Sandro Mabel.
Também participaram do encontro
a gerente de P&D da Akmos, Mythali
Garcia, a diretora da Faculdade
de Farmácia da UFG, Telma Alves
Garcia, o diretor regional do Senai e
superintendente do Sesi, Paulo Vargas,
o diretor de Educação e Tecnologia das
instituições, Claudemir José Bonatto,
o gerente de Inovação e Tecnologia,
Rolando Vargas, além da gerente do
IST Alimentos e Bebidas, Karolline
Fernandes, e da pesquisadora da área
de cosméticos, Nathalia Garcia.
LEIA MAIS sobre o produto e a
premiação na revista Goiás Industrial
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