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 No Plenário da

I N D U S T R I A L I Z AÇ ÃO

CÂMARA E ASSEMBLEIA
RECONHECEM LEGADO DE 70
ANOS DA FIEG E DO SENAI GOIÁS
SESSÕES ESPECIAIS DESTACAM TRAJETÓRIA PIONEIRA DAS
INSTITUIÇÕES E O PAPEL NA TRANSFORMAÇÃO DA ECONOMIA
GOIANA, DE PREDOMINANTEMENTE AGROPASTORIL PARA
UMA INDÚSTRIA FORTE, MODERNA, DIVERSIFICADA E
DINÂMICA
Dehovan Lima
Fotos: Alex Malheiros

E

m uma semana curta por
causa do feriado de Tiradentes na quinta-feira
(21 de abril), o Sistema Indústria em Goiás viveu dois dias
bastante intensos e de grande
significado no âmbito de sua

atuação em prol do desenvolvimento socioeconômico goiano
e responsável por mudança do
perfil e da vocação do Estado, a
partir do início da década de
50. Logo na segunda-feira (18),
a Federação das Indústrias do

Estado de Goiás (Fieg) recebeu homenagem na Câmara
de Goiânia pelos 70 anos de
sua fundação, completados
em 2020, cuja comemoração
foi afetada pelo início da pandemia. No dia seguinte, terça-feira 19, foi a vez de o Senai ser
reconhecido, igualmente por
sete décadas de sua chegada
no Estado, em 1952, em tributo prestado pela Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego).
“Uma dupla homenagem

Câmara de Goiânia,
Sandro Mabel
destaca protagonismo
da Fieg

de duas casas de representação popular, que expressa o
reconhecimento a instituições que, de forma pioneira,
há tanto tempo atuam como
protagonistas do processo de
industrialização de Goiás”,
resumiu o presidente da Fieg
e dos Conselhos Regionais do
Senai e Sesi, Sandro Mabel.
Autor da propositura de
homenagem à Fieg, juntamente
com a vereadora Sabrina Garcez (PSD), Anselmo Pereira
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a competitividade das indústrias em nosso Estado e, principalmente, a vida de milhares
de goianos”.
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de qualificação profissional e
disseminação de tecnologia e
inovação, a partir de sua rede de
unidades físicas hoje instaladas
nos principais polos produtivos
do Estado. O reconhecimento
incluiu funcionários mais antigos e ex-alunos com carreiras
profissionais de sucesso no
meio industrial goiano.
O parlamentar ressaltou
a importância do Senai para o
Estado, citando a série histórica da instituição, que acumula
em sete décadas 1.321.106
matrículas em seus cerca
de 450 cursos de educação
profissional – da aprendizagem industrial à graduação
tecnológica – além de diversas
soluções de tecnologia e inovação destinadas a “alavancar

ANO 68

(MDB) destacou a trajetória
da Federação e o trabalho empreendido pela instituição na
transformação da economia
goiana, de predominantemente
agropastoril para uma indústria
forte, moderna, diversificada
e dinâmica e que, invariavelmente, ocupa a liderança de
crescimento no País.
Na Assembleia, por iniciativa do deputado Antônio
Gomide (PT), sessão especial
no plenário Iris Rezende do
Palácio Maguito Vilela, nova
sede do Parlamento goiano,
marcou os 70 anos do Senai
Goiás com homenagens extensivas ao corpo diretivo da
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CÂMARA

Anselmo Pereira destaca trajetória
da Fieg e impulso à industrialização
SESSÃO NA CÂMARA DE
GOIÂNIA RECONHECE
LÍDERES INDUSTRIAIS
E FUNCIONÁRIOS DA
INSTITUIÇÃO QUE AJUDARAM
A CONSTRUIR LEGADO
DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO EM GOIÁS
Tatiana Reis
Fotos: Alex Malheiros

A

Câmara Municipal
de Goiânia promoveu
segunda-feira (18/04)
sessão solene comemorativa
aos 70 anos de fundação da
Federação das Indústrias
do Estado de Goiás (Fieg),
completados em 2020. A homenagem, proposta pelos vereadores Anselmo Pereira e
Sabrina Garcez, foi prestigiada
pelo presidente da Fieg, Sandro
Mabel, pelos vice-presidentes
André Rocha e Emílio Bittar,
pelos ex-presidentes Paulo
Afonso Ferreira e Pedro Alves e por lideranças classistas
do Sistema Indústria, além de
acompanhada em transmissão
da TV Câmara. Na oportunidade, os dois mais antigos funcionários da Fieg, Valdivino
Souza e Amarildo Silva, com
respectivamente 48 anos e 35
anos de casa, também foram
homenageados, em reconhecimento pelo trabalho dedicado
ao desenvolvimento de Goiânia.
Presidindo a sessão, o vereador Anselmo Pereira destacou a trajetória da Federação e
o trabalho empreendido pela

 Anselmo Pereira: “A Fieg participou de todos os grandes acontecimentos de Goiás, colaborando

decisivamente com os poderes públicos para implantação e consolidação do parque industrial goiano e de
um ambiente de negócios competitivo”

instituição na transformação da
economia goiana, de predominantemente agropastoril para
uma indústria forte, moderna,
diversificada e dinâmica e que,
invariavelmente, ocupa a liderança de crescimento no País.
“Hoje, são mais de 15 mil
indústrias, envolvendo 300
mil trabalhadores e gerando
mais de 20% do PIB (Produto
Interno Bruto) de todo o Estado. Nessas sete décadas, a Fieg
participou de todos os grandes acontecimentos de Goiás,
colaborando decisivamente

com os poderes públicos para
implantação e consolidação
do parque industrial goiano
e de um ambiente de negócios
competitivo”, afirmou o parlamentar, que destacou ainda a
permanente agenda legislativa
da indústria, defendida pela federação para atração de novos
investimentos e incentivo ao
empreendedorismo, citando
como exemplo a recente aprovação do Plano Diretor de
Goiânia.
O presidente da Fieg,
Sandro Mabel, agradeceu a

homenagem e ressaltou que
a Câmara Municipal enaltece
uma entidade que, de forma
pioneira, há tanto tempo atua
como protagonista do processo
de industrialização de Goiás. “A
história da entidade se mistura com a história de nossa jovem capital e seus movimentos
rumo ao progresso e ao desenvolvimento socioeconômico.
Estamos presentes desde o
início, ajudando a construir
essa linda história”.
Na solenidade, foi distinguida a atuação da Fieg, por
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meio do Sesi, Senai e IEL, com
rede de atendimento de Norte
a Sul do Estado, beneficiando
os principais polos produtivos
de Goiás com educação, qualificação profissional, tecnologia,
inovação e saúde e segurança
do trabalho.
A homenagem lembrou
ainda o trabalho de responsabilidade social da instituição,
que foi intensificado durante a
pandemia, em movimento liderado pela Fieg + Solidária, em
parceria com os 35 sindicatos
das indústrias que compõem a
base da federação, levando esperança a milhares de famílias
goianas, por meio da doação de
alimentos, produtos de higiene
e limpeza, máscaras faciais, almofadas coração e agasalhos.
Durante a sessão, a Câmara
concedeu a líderes industriais
Diploma de Honra ao Mérito
“em reconhecimento ao trabalho dedicado à luta por uma
sociedade produtiva, justa e
com acesso a oportunidades,
além da busca do desenvol-

vimento, por meio do empreendedorismo, da inovação
e da solidariedade no setor
produtivo”. Receberam a distinção os ex-presidentes da
Fieg Paulo Afonso Ferreira e
Pedro Alves; os presidentes de
sindicatos das indústrias An-

dré Rocha (Sifaeg/Sifaçúcar),
Antônio Santos (Siaeg), Célio
Eustáquio de Moura (Sindcel),
Cezar Mortari (Sinduscon-GO),
Emílio Bittar (Sindicurtume),
José Divino Arruda (Sinvest),
Luiz Vessani (Sieeg-DF), Mário
Arruda (Sindirepa) e Marley

Rocha (Sinprocimento); e
os diretores Alfredo Correa
(Sindileite), Eduardo Zuppani (Sindquímica), Heribaldo
Egídio (Sindifargo), Jaime Canedo (Sindquímica), Marçal
Soares (Sindifargo) e Thais
Santos (Fieg Jovem).

 Sandro Mabel discursa no Plenário da Câmara de Goiânia: “Estamos presentes
desde o início, ajudando a construir essa linda história”

 Líderes industriais, diretores e funcionários mais antigos da Fieg e presidentes de sindicatos
exibem Diploma de Honra ao Mérito da Câmara
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 Deputado Antônio Gomide destaca trajetória de 70 anos do Senai Goiás, ao lado de Sandro Mabel

R E C O N H E C I M E N T O DA A S S E M B L E I A

SENAI FEZ A DIFERENÇA NO
CRESCIMENTO DE GOIÁS, DIZ
GOMIDE AO HOMENAGEAR 70 ANOS
PROPOSTA PELO DEPUTADO
ANTÔNIO GOMIDE (PT),
INICIATIVA RECONHECE
CONTRIBUIÇÃO DA
INSTITUIÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL DO ESTADO E
DE PERSONALIDADES QUE
FIZERAM PARTE DA SUA
HISTÓRIA NO ÂMBITO DA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Andelaide Lima
Fotos: Alex Malheiros

A

Assembleia Legislativa de Goiás (Alego)
realizou terça-feira
(19/04) sessão especial em
homenagem aos 70 anos de
atuação em Goiás do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), a partir de
sua instalação em Anápolis,
em 1952. A iniciativa foi proposta pelo deputado Antônio
Gomide (PT) em reconheci-

mento aos relevantes serviços
prestados pela instituição na
qualificação de profissionais e
oferta de soluções tecnológicas
para a indústria goiana. O parlamentar abriu a solenidade com
um apanhado histórico sobre a
trajetória da instituição e seu
legado para o desenvolvimento
socioeconômico do Estado, por
meio da educação profissional.
“A chegada do Senai a

Anápolis mobilizou toda a
comunidade, que aguardava
ansiosamente por um ensino
industrial que abriria novos
horizontes para a população.
Uma nova era se pronunciava.
No transcorrer dessas sete décadas, a instituição acompanhou a evolução tecnológica e
fez a diferença para milhares
de pessoas que alcançaram
destaque no mercado de tra-
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balho e tiveram a vida transformada com a formação profissional”, destacou Antônio
Gomide, que foi prefeito de
Anápolis por dois mandatos
seguidos, a partir de 2008, e
promoveu várias ações em
parceria com o Senai durante
esse período.
“Tenho um carinho muito
especial pela instituição. Fizemos grandes parcerias para
capacitação e valorização da
população anapolina. Nada
mais justo que prestar essa
homenagem pelo importante
trabalho que o Senai realiza
e a todos que fizeram da instituição uma referência na
formação de profissionais.”

 Sandro Mabel, no Plenário

da Alego: Senai atua com amor,
trabalho e muita luta na
formação de profissionais

MÉRITO LEGISLATIVO
Presidente da Federação
das Indústrias do Estado de
Goiás (Fieg) e do Conselho Regional do Senai, Sandro Mabel
agradeceu a homenagem e
destacou os investimentos
realizados para modernização
de toda a rede Sesi e Senai de
ensino, com foco na valorização
dos docentes e na modernização tecnológica para atender
às exigências da Indústria
4.0. “É uma grande honraria
para todos nós que fazemos
parte do Sistema Indústria
em Goiás poder celebrar esse
reconhecimento da Alego a
uma instituição que é feita
com amor, trabalho e muita
luta, dedicada à formação
de profissionais para o setor
produtivo. Nesses 70 anos de
atuação, quase 4 milhões de
pessoas já passaram pelo Senai, muitas famílias prosperaram graças ao aprendizado

que tiveram na instituição. E
vamos formar cada vez mais
campeões nos próximos anos,
com investimentos contínuos
na educação para o futuro”,
ressaltou.
Durante a cerimônia, 22
pessoas, entre lideranças classistas, colaboradores veteranos,
ex-alunos que se destacaram
no mercado de trabalho e
conselheiros do Senai receberam o Certificado do Mérito
Legislativo. Representando os
homenageados, o vice-presidente da Fieg, André Rocha,
ocupou a tribuna destacando a
importância da forte atuação do
Senai no cenário pós-pandemia
e ao longo dessas sete décadas.
“Nesse momento de retomada da economia, temos o
desafio de melhorar a produtividade e competividade das
indústrias. E o Senai tem realizado um papel fundamental

na capacitação profissional
e consultoria técnica que tem
potencializado o setor industrial em Goiás. Estamos felizes
em participar dessa homenagem e ver o árduo trabalho da
instituição ser reconhecido e
valorizado.”
Também participaram da
sessão especial o vice-presidente da Fieg Flávio Rassi, os
ex-presidentes Paulo Afonso
Ferreira e Pedro Alves de Oliveira, além de gestores do Sesi
e Senai, colaboradores e alunos.
Impossibilitado de participar do evento, o diretor regional do Senai e superintendente do Sesi, Paulo Vargas,
foi saudado pelo deputado
Antônio Gomide e muito
aplaudido durante a sessão
da Assembleia. “Paulo Vargas
sempre foi um grande companheiro de todos nós. Durante
minha gestão como prefeito

de Anápolis, instalamos três
centros de formação profissional em bairros periféricos,
com a oferta de cursos gratuitos em parceria com o Senai.
O trabalho do diretor regional foi fundamental para a
execução desse convênio,
numa parceria que trouxe
excelentes resultados para
a cidade”, reconheceu.

“Amo a Escola
Senai”, declara
Saulo Vitoy, aluno
da turma de 58
Ex-aluno do Senai Anápolis, da turma de 58, o empresário Saulo Vitoy foi um dos 22
homenageados com Certificado do Mérito Legislativo da
Alego. Ausente da sessão especial por motivo de saúde, ele
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Wagner Soares

enviou carta ao diretor regional
do Senai e superintendente do
Senai, Paulo Vargas.

A carta
“Paulo, Bom Dia!!
Parabéns ao Sandro Mabel e
Paulo Vargas pela homenagem
aos 70 anos do Senai.
Eu, como ex-aluno, sou testemunha desta abençoada escola,
que para mim, foi o começo da
minha vida profissional. No Senai,
aprendi fazendo e ouvindo; amar
a Pátria; amar e respeitar o ser
humano; amar a minha profissão
com organização e dedicação.
O meu trabalho sempre foi
reconhecido no nosso país e alguns países do mundo. Mais de
5.000 pessoas já trabalharam ao
meu lado.
Graças a Deus, eu tive a fe-

licidade de estudar nesta escola.
Quero agradecer aos diretores, aos professores e a toda
equipe do Senai, que trabalharam
e trabalham, que são as ferramentas que constroem os seres humanos como eu: feliz e realizado,
ajudando nosso Estado de Goiás
e o Brasil a crescerem.

Portanto, o meu reconhecimento, o meu amor; enquanto
tiver vida, amo a escola Senai.
Sou Senai ontem, hoje e sempre.
Por motivo de saúde, não
poderei comparecer no evento.
Meu muito obrigado.”

 RECORDAÇÃO: Saulo

Vitoy mostra foto dos
tempos de aprendiz de
tornearia do Senai
Anápolis, turma de 1958

HOMENAGEADOS COM CERTIFICADO DO MÉRITO LEGISLATIVO DA ALEGO
Dirigentes do Sistema Fieg:

Funcionários Veteranos:

 André Luiz Baptista Lins Rocha - 1º vice-presidente da Fieg e
do Conselho Regional do Senai
 Flávio Santana Rassi - 2º vice-presidente da Fieg e do
Conselho Regional do Senai
 Claudemir Bonatto - Diretor de Educação e Tecnologia do Sesi
e Senai






Ex-Presidentes da Fieg e do Conselho Regional do
Senai Goiás:
 Paulo Afonso Ferreira
 Pedro Alves de Oliveira

Conselheiros do SENAI:








Empresária Ivonete da Silva Barbaresco
Empresário José Luiz Celestino Oliveira
Empresário Antônio Benedito dos Santos
Empresário Evandro Lúcio de Paula Tavares
Sebastiana de Oliveira Batista – Representante do MPT
Jerônimo Rodrigues da Silva – Representante do MEC
Carlos Albino de Rezende Júnior – Representante dos
Trabalhadores da Indústria

Sandra Maria Moreira
Márcio Antônio Rezende
Sônia Maria Rezende
Luciana Miranda Pereira
Gomes e Vilaça Tiago

Ex-Alunos SENAI:
 Gustavo Oliveira de Souza - Ex-aluno Escola Senai Vila Canaã
– Medalha de Ouro na Worldskills Américas 2021
 Daniel Antunes Marques – Ex-aluno Faculdade Senai Ítalo
Bologna – Diretor da Techmark
 Fábio Pereira da Silva – Ex-aluno da Faculdade Senai Roberto
Mange – Gerente Geral de Produção Caoa Montadora
 Evandir Nunes dos Santos – Ex-aluno da Faculdade Senai
Roberto Mange – Gerente de Manutenção Industrial da Geolab
 Saulo Vitoy – Ex-aluno Faculdade Senai Roberto Mange –
Turma 1958 – Empresário
 Felicíssimo Sena – Ex-aluno da Faculdade Senai Roberto
Mange – Advogado – Ex-Presidente da Celg e da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seccional Goiás
 Mayana Coelho – Ex-aluna da Faculdade Senai Ítalo Bologna
do curso de Técnico em Eletromecânica – Engenheira Clínica 
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 Deputado Lissauer Vieira participa da reunião de diretoria da Fieg e ganha kit de pimenta
Mendez, presente do presidente da Fieg, Sandro Mabel, ao lado de Célio Eustáquio

R E T O M A DA DA E C O N O M I A

NA FIEG, LISSAUER VIEIRA RESSALTA
PAPEL DO SETOR PRODUTIVO
PARA GOIÁS VENCER CRISE
RECEBIDO NA CASA DA
INDÚSTRIA, PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PARTICIPA DA REUNIÃO
MENSAL DE DIRETORIA DA
FEDERAÇÃO PARA DISCUTIR
DEMANDAS DA INDÚSTRIA
Luciana Amorim
Fotos: Alex Malheiros

A

tendendo a convite
da Federação das Indústrias do Estado de
Goiás (Fieg), o presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Lissauer

Vieira, participou da reunião
mensal de diretoria plena e executiva e presidentes sindicatos,
realizada nesta segunda-feira
(18/04), na Casa da Indústria. O
chefe do Legislativo destacou a
importância do setor produtivo
na geração de emprego e renda,
citando a ajuda ao Estado nos
momentos de crise durante a
pandemia provocada pelo novo
coronavírus. “Goiás viveu momentos de muitas dificuldades, e o setor produtivo sempre

estendeu as mãos. O Estado
está no processo de retomada
da economia, com uma luz no
fim do túnel, e isso foi possível
pelo diálogo com os empresários”, sublinhou.
O presidente da Fieg, Sandro Mabel, ressaltou a importância do diálogo entre o setor
produtivo e o poder público,
para trabalhar em conjunto na
atração de investimentos e no
fortalecimento das indústrias
em Goiás, destacando parcerias

estabelecidas com o Sistema
Indústria, a exemplo do Alego
Ativa, programa itinerante do
Legislativo em que o Senai
atua realizando cursos profissionalizantes em vários municípios. “Nós agradecemos sua
presença no nosso encontro
mensal e, principalmente, sua
atuação no Parlamento em
prol dos industriais. Estamos
trabalhando com afinco em
nossas escolas Sesi e Senai,
nas quais vamos investir meio
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bilhão de reais nos próximos
três anos. Também formamos
recentemente o Conselho
Pensadores da Educação do
Futuro, com o objetivo de subsidiar as ações de nossas instituições nos próximos anos”,
ressaltou o presidente da Fieg,
ao enumerar ações recentes da
Federação.
Lissauer convidou os
presidentes de sindicatos e
diretores da Federação para a
inauguração oficial do Palácio
Maguito Vilela, a nova seda da
Assembleia Legislativa, dia 27
de abril. “Depois de 17 anos de
obras e algumas paralisações,
nós conseguimos entregar esse
grande projeto.” E agradeceu:
“Quero agradecer todos vocês,
e ao nosso presidente Sandro

Mabel, em discutir e debater
as dificuldades que o setor
produtivo enfrenta em nosso
Estado. Estou de portas abertas para ouvir e encontrar a
melhor solução.”
O vice-presidente da Fieg
André Rocha, que preside
o Conselho Temático de Assuntos Legislativos, destacou
a atuação do presidente da
Alego. “De forma equilibrada
e coerente, Lissauer Vieira tem
feito um grande trabalho na
interlocução com o Executivo,
Judiciário e dentro da própria
Assembleia. Enfrentamos muitas turbulências e o papel do
presidente Lissauer foi fundamental para nos ajudar”,
pontuou.
O presidente do Sindicato

“

Goiás viveu
momentos
de muitas
dificuldades,
e o setor
produtivo
sempre
estendeu as
mãos.

”

LISSAUER VIEIRA,
presidente da Alego

das Indústrias Extrativas do
Estado de Goiás e do Distrito
Federal (SIEEG-DF), Luiz Vessani, destacou a proatividade
do parlamentar em atender
às demandas da mineração

e convidou o presidente da
Alego para participar da Feira
da Indústria da Mineração,
que será realizada de 24 a 26
de maio, em Goiânia. O convite
foi prontamente aceito.
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Alex Malheiros

C O N T R AT E . M E

O ‘MATCH’
PERFEITO ENTRE
ALUNO DO SENAI
E A VAGA IDEAL
NA INDÚSTRIA
INSTITUIÇÃO CRIA, EM PARCERIA COM A SPECK, EMPRESA
DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COM FOCO EM EDUCAÇÃO
E TRABALHO, FERRAMENTA EM ÂMBITO NACIONAL PARA
PROMOVER INTERAÇÃO ENTRE O ALUNO QUE DESEJA
TRABALHAR E A VAGA IDEAL NA INDÚSTRIA
Dehovan Lima

C

omo se diz popularmente, é juntar a fome com a
vontade de comer. Com
avanço, em 2021, de 83,9%
para 89,4% do índice de empregabilidade dos egressos
de seus cursos técnicos em
diversas áreas da indústria, o
Senai Goiás coloca à disposição
das empresas do Estado uma
novidade que promete revolucionar as relações no mercado
de trabalho no que se refere à
demanda e oferta de vagas de
emprego.
Apresentado na reunião
mensal de abril da diretoria da
Fieg, segunda-feira (18/04),
o Contrate.me chega prometendo promover um match
entre empresas e os melhores
profissionais para trabalhar
na indústria. Desenvolvida
nacionalmente parceria com a
Speck, empresa de inteligência

artificial com foco em educação e trabalho, a ferramenta
traz inúmeros diferenciais,
como explicaram o diretor de
Educação e Tecnologia do Sesi
e Senai, Claudemir Bonatto, e
o gerente de Educação Profissional, Osvair Almeida Bastos.
“Não são apenas as competências técnicas que são consideradas para o match perfeito
entre o aluno Senai que deseja
trabalhar e a vaga ideal na
indústria”, sublinhou o gerente. “Por meio da inteligência
artificial, o programa mostra
ao ofertante os currículos que
mais se aproximam do que ele
está buscando, considerando
também as competências
emocionais.”
Nesse contexto, o Contrate.
me assegura vantagens para a
indústria como assertividade na
escolha do profissional devido

 Osvair Almeida Bastos, gerente de Educação Profissional do

Senai, fala a diretores da Fieg: Senai aposta na inteligência artificial

ao trabalho da inteligência artificial,
ao combinar competências técnicas
e socioemocionais
dos candidatos com
as exigências da vaga, além da
possibilidade de que a empresa
utilize a plataforma não somente para a contratação de novos
colaboradores mas também
para a gestão das habilidades
dos atuais funcionários.
Há vantagens igualmente
para o candidato (aluno Senai),
como a disponibilidade de seus
currículos acessível para as
empresas, com possibilidade
de incluir novas informações
quando quiserem. Aqueles que
derem match com a empresa
receberão um relatório pontu-

ando, num primeiro momento,
quais são as competências técnicas que precisam buscar.
Os interessados em fazer
parte da plataforma devem realizar seu cadastro por meio do
endereço mundosenai.com.br/
contrate-me/para-empresa/
A boa-nova do Senai, já
com adesão de 110 mil candidatos, dos quais 10 mil PCDs
e 900 indústrias cadastradas,
será uma das atrações da Feira
de Talentos Contrate.me, entre
3 e 5 de maio.
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M E R C A D O D E T R A BA L H O // C O N S T R U Ç ÃO

Desemprego X escassez de mão de obra.
Pesquisa do IEL busca decifrar o enigma
PROJETO-PILOTO DA FIEG,
EM PARCERIA COM SEBRAE,
ESTUDA FALTA DE MÃO
DE OBRA NA INDÚSTRIA,
INICIALMENTE NA CADEIA
DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Dehovan Lima
Fotos: Alex Malheiros

C

omo pode haver escassez
de oferta de mão de obra
e acirrada disputa por
profissionais no mercado num
país marcado por elevado nível
de desemprego? Para responder
a essa pergunta que não quer
calar, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, por
meio de seu Conselho Temático de Relações do Trabalho,
realiza, em parceria com o Sebrae, o estudo-piloto Escassez
de Mão de Obra na Indústria,
contemplando inicialmente a
cadeia da construção civil, nas
cidades de Goiânia, Aparecida
de Goiânia, Trindade e Senador Canedo.
Num verdadeiro paradoxo,
diante de uma taxa de desemprego no País de 11,2%, no trimestre encerrado em fevereiro,
deixando sem trabalho nada
menos do que 12 milhões de
brasileiros, grande parte das
indústrias enfrentam dificuldade para encontrar mão de
obra, seja ela qualificada ou
não. É essa a síntese do problema no foco do estudo, que
será conduzido pelo Instituto
Euvaldo Lodi (IEL Goiás), com

execução do Observatório Fieg
Iris Rezende.
Anunciado durante a reunião mensal da diretoria da
Fieg, segunda-feira (18/04),
pelo superintendente do IEL,
Humberto Oliveira, e pela
gerente de Desenvolvimento
Empresarial e gestora do Observatório, Sandra Márcia, o
trabalho provocou muita discussão entre os participantes da
reunião, sobretudo presidentes
de sindicatos de diversos segmentos que enfrentam o problema da escassez de mão de
obra.
Em sua apresentação, Sandra Márcia antecipou algumas
hipóteses para o não preenchimento de milhares de vagas de

empregos disponíveis no mercado de trabalho, a exemplo da
baixa qualificação e até falta de
interesse do trabalhador em
alguns segmentos, gerado por
diversas situações relacionadas
à ocupação.
Segundo ela, a situação é
comum a vários segmentos econômicos, no entanto especialmente na construção civil há
um cenário mais preocupante,
uma vez que existe previsão de
grande demanda por trabalhadores em suas várias cadeias
para os próximos meses. Ela
citou a existência neste ano,
apenas em Goiânia, de 50 novos empreendimentos, com
perspectiva de abertura de 5
mil vagas. Entre os motivos

de preocupação, a gerente do
IEL destacou que a mão de
obra é insuficiente, não está
qualificada, não tem interesse
em se qualificar, ou migrou para
a informalidade.
A pesquisa quer ir além
do diagnóstico setorial da
construção civil para levantar
informações capazes de subsidiar o setor e, assim, influenciar
o governo estadual e governos
municipais sobre a necessidade de mudanças na legislação
trabalhista e no planejamento
de ações e políticas públicas
para atração de mão de obra
e qualificação profissional,
visando ao atendimento sustentável às demandas do Estado
de Goiás.

 Humberto Oliveira e Sandra Márcia anunciam estudo‑piloto sobre escassez de mão
de obra na indústria em reunião da diretoria da Fieg

13

14

| GOIÁS INDUSTRIAL Pauta Extra | Goiânia 20-04-2022 |

A EQUIPE

 Integrantes

FIRST CHAMPIONSHIP

'Esquenta' dos alunos do
Sesi Goiás no mundial de
robótica em Houston
TRICAMPEÃ BRASILEIRA,
EQUIPE GEARTECH
CANAÃ DEFENDE PAÍS
NA COMPETIÇÃO PELA
SEGUNDA VEZ
Daniela Ribeiro e Dehovan Lima

E

m Houston, nos Estados
Unidos, oito estudantes
do Sesi Vila Canaã, de
Goiânia, tiveram quarta-feira
(20/04) o primeiro dia de competição em um dos maiores torneios juvenis de tecnologia e
inovação do mundo. É a FIRST
Championship, que vai até 23
de abril, reunindo aproximadamente 160 times de 75 países,
segundo Raqueline Ferreira,
diretora do Sesi Canaã, que
acompanha a delegação
goiana. Integrantes da Gear-

tech Canaã, eles irão 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

da Geartech
Canaã:
expectativa de
bom resultado
no mundial de
Houston

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.

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 estão
competindo em 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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VAPT-VUPT
D I A M U N I C I PA L D O J OV E M

Aluna do Senai recebe homenagem
Aluna da graduação tecnológica em
processos químicos da Faculdade Senai
Roberto Mange, de Anápolis, Michelle
Araújo de Paula foi homenageada pela
Câmara de Anápolis pelo Dia Municipal do
Jovem, em sessão solene realizada no dia
13 de abril, no plenário Teotônio Vilela.

 Evento de formatura do curso de mecânico de refrigeração e climatização,
com presença do diretor do Senai Itumbiara, Rodrigo Gonçalves, do prefeito
Dione Araújo, e do presidente da Acisi, Lauro Ferrão
PA R C E R I A

Senai e prefeitura de Itumbiara
qualificam profissionais

O Senai Itumbiara realizou terça-feira (18/04) entrega
de certificados aos concluintes do curso de mecânico de
refrigeração e climatização, desenvolvido em parceria com a
prefeitura. Participaram da cerimônia o prefeito de Itumbiara,
Dione Araújo, e o presidente executivo da Associação Comercial,
Industrial e de Serviços, Lauro Ferrão. Na ocasião, eles visitaram
o laboratório de soldagem e caldeiraria da unidade.

 Michelle Araújo de Paula, aluna do Senai Roberto
Mange: homenagem da Câmara de Anápolis
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VAPT-VUPT
P E D R A F U N DA M E N TA L

Senai Minaçu marca
presença no lançamento
do projeto Mara Rosa
Parceira da Amarillo Mineração,
uma empresa Hochschild Mining,
a Unidade Integrada Sesi Senai
Minaçu participará do lançamento
da pedra fundamental do Projeto
Mara Rosa, de exploração mineral,
no Norte Goiano, dia 28 de abril.
Segundo o diretor da unidade,
Josué Teixeira de Moura, o
atendimento à mineradora é prestado
desde a fase embrionária do projeto, em

2016, com realização de vários cursos
em modalidades como habilitação
técnica, aperfeiçoamento, iniciação
profissional, incluindo as áreas de
segurança do trabalho, mineração e
NRs (normas regulamentadoras).
“Participamos igualmente
de parceria do Programa de
Desenvolvimento de Fornecedores, em
que ao longo de dois anos atendemos
à empresas com vários cursos de
capacitação no município de Mara
Rosa e nas cidades circunvizinhas.
Por meio da parceria, já realizamos
mais de 600 atendimentos”, explica.

 Josué Teixeira de Moura, diretor da

Unidade Integrada Sesi Senai Minaçu:
parceria com Amarillo desde a fase
embrionária do projeto Mara Rosa

 Camila Moreira

(Sebrae), Eliene
Mariano (CIC), Luiz
Carlos (Sindiareia) e
Vera Lúcia (Sebrae)

A S S O C I AT I V I S M O

Sindiareia discute participação no PDE
O presidente do Sindicato das Empresas de Extração de Areia do Estado de Goiás (Sindiareia), Luiz Carlos Borges,
reuniu-se com as consultoras do Sebrae Vera Lúcia Oliveira e Camila Moreira para discutir participação no Programa de
Desenvolvimento Empresarial (PDE) promovido pela instituição, em parceria com a Câmara da Indústria da Construção
(CIC) da Fieg. No encontro, na semana passada, o dirigente entregou lista de empresas do setor para mobilização no PDE.
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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.

RETOMADA

Confiança dos pequenos
negócios volta a crescer
Os empreendedores da indústria foram os que apresentaram o maior índice
de confiança, que atingiu o patamar de 95,4 pontos em março
Agência Sebrae de Notícias

O

Índice de Confiança de
Micro e Pequenas Empresas (IC-MPE) voltou a
registrar alta pelo segundo mês
consecutivo, influenciado, principalmente, por uma melhora na
percepção das micro e pequenas
empresas sobre a situação atual
dos negócios. Com o incremento
de 1,6 ponto, o resultado de março
atingiu 91,6 pontos, o mais alto
desde o início do ano e superior
ao mesmo período dos anos de
2020 e 2021, quando foram detectados os índices de 90,3 e 80,5,
respectivamente.
O aumento do IC-MPE foi detectado nos três principais setores
da economia analisados: comércio,
serviços e indústria de transformação. A Sondagem Econômica

da MPE, produzida mensalmente
pelo Sebrae em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
leva em consideração a percepção
dos empresários sobre a situação
atual e a expectativa para o futuro.
Se comparado a janeiro, quando o
IC-MPE somou 89,6 pontos, o índice de março indica uma melhora
de quase dois pontos.
Para o presidente do Sebrae,
Carlos Melles, esse resultado
pode sinalizar uma perspectiva
melhor dos pequenos negócios,
apesar dos obstáculos que a economia brasileira ainda tem enfrentado. “Pelo segundo mês consecutivo, houve melhora da confiança
das micro e pequenas empresas,
e as empresas sinalizam uma
possível recuperação da queda
17
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causada, no início do ano, pelo
surto de Influenza e Ômicron. Ainda
existem dificuldades relacionadas
à obtenção de matéria-prima,
custo dos insumos, pouco capital
de giro, alta de juros e menores
margens, mas acreditamos que, no
curto prazo, a Política Nacional de
Apoio e Desenvolvimento de Micro
e Pequenas Empresas (PNADEMPE) pode ajudar a melhorar essa
situação”, explica Melles.
Os empreendedores da indústria foram os que apresentaram
o maior índice de confiança, que
atingiu o patamar de 95,4 pontos.
“Após somar dois meses de queda,
a indústria apresentou um incremento de 1 ponto devido à melhoria
das expectativas para o futuro”,
comenta o presidente do Sebrae.
De acordo com a Sondagem, a percepção otimista deve-se à melhora
das expectativas – relacionadas à
produção e tendência dos negócios – para os meses seguintes.
Alimentos, vestuário, metalurgia
e produtos de metal foram os setores que mais contribuíram para
o desempenho do setor.
No comércio, após seis meses de quedas consecutivas, a
confiança dos empresários teve
incremento de 1,7 ponto e atingiu
o índice de 87,1, o maior patamar
detectado desde novembro de
2021. Os principais motivos para a
melhora do índice foram a percepção sobre o volume de demanda
e a situação atual dos negócios.
O aumento foi puxado pelo bom
desempenho do comércio de bens
de consumo. No comparativo por
regiões, Norte e Sul puxaram os
dados para cima.
Após quatro balanços negativos, as empresas de serviços
também contabilizaram avanço de
1,5 ponto no IC-MPE de março e

atingiram 90,9 pontos, em função
da evolução positiva da situação
dos negócios e do volume de demanda atual. Ficam como destaque
os serviços prestados às famílias
e de informação e comunicação,
entre outros.

Emprego
Em março, a parcela das
empresas que acreditam que o
número de pessoas empregadas
no comércio expandirá melhorou
em 1,3 ponto, mantendo o ritmo
de progressão pelo segundo mês
consecutivo. O cenário se repete

em serviços, em que a quantia de
empreendedores que crê no aumento de pessoas empregadas
subiu 0,7 ponto.
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PANORAMA ECONÔMICO
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