
O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), Sandro 

Mabel, participou hoje (05/06), 
em Paris, do 6º Fórum Econô-
mico Brasil-França, que discute 
oportunidades de investimen-
tos entre os dois países e rela-
ções bilaterais. Ele apresentou 
o potencial de Goiás, no painel 
Oportunidades de Parceria nos 
Estados Brasileiros: Com Foco 
numa Abordagem Territorial, 
que teve participação também 
dos presidentes das Federações 
das Indústrias de Santa Cata-
rina, Mário César de Aguiar, 
e de Mato Grosso, Gustavo de 
Oliveira.

No painel anterior, o min-
istro da Secretaria de Governo, 
general Carlos Alberto dos 
Santos Cruz, encarregado do 
Programa de Parceria de In-
vestimento, e Adalberto San-
tos de Vasconcelos, secretário 
especial do PPI da Presidência 
da República, falaram sobre 
Parceria Público-Privada (PPP) 

e a Agenda de Privatização: as 
Oportunidades do Brasil.

O encontro, que reúne 
lideranças empresariais e gov-
ernamentais dos dois países, é 
destinado a fortalecer o inter-
câmbio comercial e os inves-
timentos e conta com o apoio 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e da Medef 
Internacional, rede mundial 
a serviço do desenvolvimento 
das empresas francesas nos 
países emergentes e mercados 
em desenvolvimento. Cerca de 
7 mil empresas do país europeu 
participam das ações promovi-
das pela Medef.

Além da apresentação dos 
três Estados no painel, Sandro 
Mabel fez um balanço positivo 
de todo o evento e destacou 
como muito proveitosa a pro-
gramação do encontro, organi-
zado pela CNI e Medef Interna-
cional, ao reunir empresários 
franceses, os Ministérios das 
Relações Exteriores e os em-
baixadores dos dois países, 

escritórios de advocacia. “O 
resultado é importante para o 
Estado de Goiás. Os franceses 
demonstraram muito interesse 
em biocombustíveis, energias 
renováveis, na área de alimen-
tação, em processamento de 
grãos. Então, eu acredito em 
bons resultados para o Estado 
de Goiás”, resumiu.

A França é atualmente o 
33º destino das exportações 

goianas, que em abril somaram 
US$ 1,8 milhões, segundo da-
dos do Centro Internacional de 
Negócios (CIN) da Fieg. Entre os 
principais produtos exportados 
de Goiás para os franceses es-
tão farinhas e pellets, bagaços e 
outros resíduos, da extração do 
óleo de soja; ferro-níquel, etc.

LEIA MAIS no Portal 
da Indústria
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FÓRUM ECONÔMICO BRASIL-FRANÇA

EM PARIS, SANDRO MABEL APRESENTA 
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS EM GOIÁS 
E FAZ BALANÇO POSITIVO DO ENCONTRO

��Sandro Mabel fala em 
painel do Fórum Econômico 
Brasil‑França, em Paris: 
oportunidades de 
investimentos em Goiás e 
interesse dos franceses

PRESERVAR PARA 
DESFRUTAR

Sesi Aruanã recebe 
23ª Semana do 
Meio Ambiente
Página 3
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D uas experiências indus-
triais de preservação 
ambiental, da Comigo e 

do Grupo Votorantim, foram 
vencedoras do Prêmio Goiás 
Sustentável, realizado pela 
Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semad) para 
reconhecer boas práticas de 
instituições e empresas que 
contribuem com o desenvolvi-
mento sustentável de Goiás. A 
premiação foi entregue segun-
da-feira (03/05), na abertura da 
Semana do Meio Ambiente em 

Goiás, no Centro de Convenções 
de Goiânia, com presença do 
governador Ronaldo Caiado, 
da secretária Andréa Vulcanis 
e de parlamentares federais e 
estaduais, e do presidente em 
exercício da Fieg, André Rocha.

Vencedora na categoria 
Atividade Rural, a Cooperativa 
Agroindustrial dos Produtores 
Rurais do Sudoeste Goiano 
(Comigo) é responsável pelo 
Programa de Recuperação de 
Nascentes em Rio Verde. O pro-
grama investe na preservação 
ambiental, com cerca de 200 

agricultores cadastrados e aten-
dimento a 49 propriedades, 
sendo responsável pela recupe-
ração de 60 nascentes em cerca 
de 30 municípios da região. A 
indústria foi representada na 
premiação pelo engenheiro 
ambiental Reginaldo Passos, 
que coordena os projetos da 
Comigo na área de desenvol-
vimento sustentável.

LEIA MAIS no portal 
do Sistema Fieg

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Comigo e Votorantim 
ganham Prêmio 
Goiás Sustentável

��Reginaldo Passos, 
coordenador dos projetos da 
Comigo na área de 
desenvolvimento 
sustentável, recebe prêmio da 
secretária Andréa Vulcanis e do 
governador Ronaldo Caiado

��Gerente do Grupo 
Votorantim, Silvio Smolii: 
projeto premiado

Fotos: Tatiana Reis

https://www.sistemafieg.org.br/noticia-comigo-e-grupo-votorantim-recebem-premio-goias-sustentavel
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FILA QUE NÃO ANDA

Governador cobra 
agilidade em 
licenciamento 
ambiental

O governador Ronaldo Caiado 
aproveitou a abertura da 
Semana do Meio Ambiente e 

entrega do Prêmio Goiás Sustentável, 
segunda-feira (03/05), para 
cobrar de servidores da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 
(Semad) agilidade na análise 
dos processos de licenciamento 
ambiental. O governador disse que 
o meio ambiente precisa de regras 
claras, pautadas na transparência e 
que a procrastinação dá sinais dúbios 
à sociedade.

Segundo Caiado, o maior inimigo 
do meio ambiente é a pobreza e Goiás 
precisa do comprometimento dos 
servidores da Semad, sobretudo na 
resolução de processos que trazem 
investimentos para o Estado, dando 
fim à desilusão do empresariado com 

a concessão de outorgas e licenças, 
que hoje demoram mais de cinco 
anos para serem liberadas.

“É fundamental que 
vocês tenham consciência da 
responsabilidade que recai sobre 
cada um. Não quero que ninguém 
quebre a legislação, mas quero 
eficiência e resultado. Precisamos de 
decisões e soluções. É inadmissível 
recebermos reclamações em todos os 
municípios sobre processos parados 
na Secretaria. Precisamos refletir 
sobre o atual momento do Estado”, 
desabafou.

P alestras, caminhada eco-
lógica, passeio ciclístico e 
outras atividades fazem 

parte da programação da 23ª 
Semana do Meio Ambiente, que 
a Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg) realiza, 
de quinta-feira a domingo (9/5), 
no Sesi Aruanã, com o lema Pre-
servar para Desfrutar. As ações 
têm como objetivo promover 
a conscientização do uso dos 
recursos naturais. 

Neste ano, a Fieg, por meio 
do Sesi, vai doar oito lixeiras 
ecológicas para o munícipio 
de Aruanã. “Nós estamos tra-
balhando para promover a 
conscientização dos turistas. As 
ações precisam ser coletivas, 
porque cuidar do meio ambien-

te é dever de todos. Acreditamos 
que o descarte correto do lixo é 
primordial na preservação dos 
recursos naturais”, ressaltou o 
vice-presidente da Fieg e orga-
nizador do evento, Flávio Rassi. 

Situado às margens do 
Rio Araguaia, o Sesi Aruanã 
desenvolve, ao longo do ano, 
ações que contribuem para o 
desenvolvimento social e pre-
servação ambiental. Entre elas, 
destaca-se o tratamento de todo 
o esgoto oriundo do complexo 
de lazer antes de lançá-lo no 
rio. Também é parceiro de 
algumas instituições que pro-
movem ações para a comuni-
dade, como cursos de bijuteria, 
biscuit, confecção de tapetes, 
panificação, oficinas de custo-

mização, reciclagem, 
artesanato, plantio 
de mudas, turismo 
social e ecológico. A 
unidade desenvolve 
ainda atividades de 
lazer por meio do Ca-
minhão da Cultura e Cozinha 
Brasil, além da infraestrutura 
local disponível.

Às vésperas da temporada 
do Rio Araguaia, os acampa-
mentos já começaram a ser 
montados por turistas, segun-
do o secretário de turismo de 
Aruanã, Paulo Valério. São 66 
km de margem de rio, que se 
transformam em praia. A pre-
feitura espera receber meio 
milhão de turistas entre março 
e novembro. 

ARUANÃ – A cidade de Aruanã 
fica a 310 km de Goiânia e está, 
estrategicamente, localizada no 
encontro dos rios Vermelho e 
Araguaia. Limita-se ao norte 
com o Estado de Mato Grosso 
e o município de Nova Crixás; 
ao sul com Matrinchã e Itapira-
puã; a leste com Mozarlândia, 
Araguapaz e Matrinchã; a oeste 
com Britânia e o Estado de Mato 
Grosso. De acordo com dados 
do IBGE, a cidade possui 9.138 
habitantes.

PRESERVAR PARA DESFRUTAR

Sesi Aruanã recebe 23ª 
Semana do Meio Ambiente 
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LONGE DA RUA, PERTO DOS SONHOS

MORADORES DE RUA 
FAZEM CURSOS NO SENAI

A baixo da linha da 
pobreza, totalmente 
ignorados pelo poder 

público, ausentes até mesmo 
das estatísticas do IBGE, 
que desconhece o tamanho 
da população exposta 
no ambiente urbano e às 
margens de rodovias, 60 
moradores de rua de Goiânia 
serão contemplados com 
cursos profissionalizantes 
do Senai. O projeto Longe 
da Rua, Perto dos Sonhos é 
desenvolvido pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT/
GO), em parceria com a 
Defensoria Pública do Estado, 
e voltado à promoção de 
empregabilidade.

A Escola Senai Vila 
Canaã, na capital, vai realizar 
cursos de assistente de 
cozinha, pedreiro e de pintor 
de obras, com início previsto 
para o dia 17 de junho. Os 
alunos vão receber bolsa de 
estudo no valor de 500 reais, 
além de lanche e transporte. 
O procurador-chefe do MPT/
GO, Tiago Ranieri, explica 
que a iniciativa visa mudar 
a realidade da população de 
rua ao oferecer capacitação 
profissional e facilitar a 
inserção no mercado de 
trabalho formal.

Durante todo o 
desenvolvimento do projeto, 
a turma será acompanhada 
por profissionais da área de 
saúde e representantes do 
Centro Estadual de Referência 
e Excelência em Dependência 
Química (Credeq)

��Moradores de rua de Goiânia 
participam de oficina de poesia 
ministrada pela Casa Poema, 
atividade do projeto Longe da 
Rua, Perto dos Sonhos

“O Projeto Longe da rua, Perto dos 
Sonhos não é sobre fazer caridade, 
mas sim promover a cidadania 
e empoderamento a partir da 
inserção no mercado de trabalho.” 
TIAGO RANIERI, procurador-chefe do MPT-GO
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SESI E SENAI DOE SANGUE, DOE VIDA!

Sextou! Dia D para doação de sangue

R elançada pelo Sistema 
Fieg no início de maio, a 
campanha Sesi e Senai 

Doe Sangue, Doe Vida! realiza 
nesta sexta-feira (07/06) 
Dia D de Doação, no Sesi 
Campinas, que criou a ação 
solidária de valorização da 
vida há 17 anos. Interessados 
em doar podem se dirigir à 
tradicional unidade do Sesi, 
que fica na Rua Geraldo Ney, 
nº 662, em Campinas, a partir 
das 8 horas. Quem não puder 
ir, tem ainda a alternativa 
de fazer a coleta no parceiro 
Hemocentro de Goiás. 
“Juntos, podemos resolver o 
problema da falta de sangue 
em Goiás”, diz o slogan da 
campanha, que tem como 

meta este ano a captação 
de mil bolsas de sangue. 
Uma única doação é capaz 
de salvar até quatro vidas, o 
que mostra a importância do 
engajamento em uma causa 
nobre. Dados do Ministério 
da Saúde apontam que 2% 
da população doa sangue 
regularmente em Goiás, 
índice semelhante à do País. 
Em 2018, foram registradas 
22.247 coletas em todo o 
Estado.

Em menos de um mês, 
o Hemocentro já registra 
aumento das doações como 
reflexo do início das ações do 
Sistema Fieg, tendo saltado 
da média de 250 para mil 
bolsas em estoque.

�� Interessados em 
doar sangue podem 
procurar o Sesi 
Campinas, a partir 
das 8 horas de 
sexta-feira
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ERGONOMIA E ESOCIAL – A Faculdade Senai 
Fatesg, em Goiânia, realiza, no dia 11 de junho, das 19 
às 22 horas, o workshop Ergonomia e e.Social – Cases 
de Empresas e Aplicações. Durante o evento, serão 
apresentados casos práticos de atuação ergonômica 
em frigorífico, indústria de móveis e como realizar o 
enquadramento dos riscos ergonômicos para o e.Social. 
Mais informações no site www.senaigo.com.br. 

AGASALHOS CONTRA O FRIO – A Faculdade 
Senai Fatesg promove até sábado (08/05) campanha 
do agasalho, destinada a arrecadar roupas, 
calçados, cobertores e agasalhos, que serão doados 
a várias instituições filantrópicas, como a Associação 

Pestalozzi de Goiânia e o Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua 
(Centro Pop). As peças devem ser entregues na área 
de convivência da unidade, no Setor Universitário. 
Mais informações pelo telefone 3269-1200. 

CURSOS TÉCNICOS – A Faculdade Senai Ítalo 
Bologna está com inscrições abertas para os cursos 
técnicos em eletrotécnica, eletromecânica, mecatrônica, 
automação industrial e em manutenção de aeronaves. 
Ao todo, são oferecidas 290 vagas e as aulas estão 
previstas para começar em agosto. Inscrições e 
informações no site www.senaigo.com.br. 

MBA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – A 
Faculdade Senai Fatesg está com inscrições abertas 
para o MBA Inteligência em Gestão de Obras, 
com início previsto para o dia 23 de agosto. Mais 
informações no site www.senaigo.com.br. 

APRENDIZAGEM – A Escola Sesi Senai Jardim Colorado 
está com inscrições abertas para diversos cursos de 
aprendizagem industrial, como assistente administrativo 
e mecânico de usinagem convencional, além das 
habilitações técnicas em eletromecânica, eletrotécnica 
e em refrigeração e climatização. A programação tem 
início em agosto e abrange também as modalidades 
de aperfeiçoamento e qualificação profissional. 
Mais informações no site www.senaigo.com.br. 

VAPT-VUPT

AÇÚCAR E ÁLCOOL – Nesta semana, 25 alunos, de 18 a 
24 anos (foto), iniciaram o curso de capacitação na área 
de auxiliar de produção de açúcar e álcool, em Goianésia. 
É a primeira das quatro turmas de jovens aprendizes que 
atuarão na agroindústria sucroenergética Jalles Machado. 
Ao todo, são 50 jovens que passarão por um curso de um 
ano de duração no Núcleo Integrado Sesi/Senai Goianésia. 
A gestão de folha é feita pelo IEL Goiás. A parceria entre 
IEL, Senai e Jalles Machado começou em 2017, com 15 
jovens aprendizes. No ano passado, o número subiu 
para 17, que formaram uma turma do curso de mecânico 
de manutenção industrial. Além das turmas abertas 
nesta semana, a expectativa é de que mais duas turmas 
possam ser formadas no segundo semestre deste ano.

https://www.senaigo.com.br/home
https://www.senaigo.com.br/home
https://www.senaigo.com.br/home
https://www.senaigo.com.br/home
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ROBOTIZAÇÃO DE PROCESSOS – O 
IEL Goiás e a Flávio’s Calçados fecharam 
contrato para implantação, em parceria 
com a Drasi Inteligência de Negócio, 
de consultoria na empresa utilizando 
a robotização de processos. A RPA, 
como é mais conhecida, é destinada 
a aumentar produtividade, agilidade, 
lucratividade, além de mitigar erros. 
O intuito é incrementar a integração 
entre a Flávio’s e os fornecedores, 
além de preparar o caminho para a 
centralização de estoque. Na foto (da 
esquerda para a direita), Sérgio Calura, 
consultor da Drasi; Flávio Rezende, 
diretor executivo da Flávio’s; Humberto 
Oliveira, superintendente do IEL Goiás; 
Joel Matos, gerente de TI do IEL; e Edna 
Mesquita, gerente de RH da Flávio’s.

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – O Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas promoveu, 
no dia 31 de maio, workshop sobre Gestão de Estoque e Planejamento de Controle da Produção na 
Indústria de Alimentos (foto), com participação de mais de 90 gerentes, técnicos e empresários do setor. 
O instituto vai realizar mensalmente eventos técnicos para atender a demandas das indústrias goianas.

Sérgio Lessa
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DIA MUNDIAL DO LEITE

Sindileite e parceiros 
doam 50 mil litros à OVG

Em comemoração do Dia 
Mundial do Leite (1º de junho), o 
Sindicato das Indústrias de Laticínios 
do Estado de Goiás (Sindileite) 
realizou nesta quinta-feira (06/06), 
em parceria com a Centroleite e 
SIG Combibloc, ação para doar 
cerca de 50 mil litros de leite e 
outros derivados à Organização 
das Voluntárias de Goiás (OVG) e 
entidades filantrópicas. O evento, 
às 8 horas, no Salão Dona Gercina 
Borges Teixeira, do Palácio das 
Esmeraldas, contará com a presença 
do governador Ronaldo Caiado, 
empresários ligados às indústrias 
de laticínios e outros convidados.

Realizada em Goiás desde 2007, 
a comemoração do Dia Mundial 
do Leite mobiliza grande número 
de entidades privadas e públicas 
ligadas ao segmento lácteo.

NA HISTÓRIA – A data, 
instituída em 2001 pela Organização 
das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO/ONU), é destinada 
a incentivar o consumo do leite e sua 
importância na alimentação. Em 
todo o mundo, 85 países adotaram 
o dia 1º de junho como data 
oficial desse evento. Nos Estados 
Unidos, essa comemoração já é 
realizada desde 1993. Na China, já 
se comemora também a data com 
campanhas em toda a mídia sobre 
as propriedades do leite para a 
alimentação humana. Até mesmo 
países avessos a datas nacionais, 
como o Paquistão, aderiram à causa.

O movimento em favor de um 
alimento como o leite surgiu após o 

encerramento da Segunda Guerra 
Mundial, em 1945. A Europa estava 
arrasada e quem mais sofria eram 
as crianças sem escolas e uma 
alimentação sadia. Por vários países 
europeus, as mães começaram 
uma intensa campanha em favor 
das crianças, reivindicando mais 
alimentos e escolas e, acima de 
tudo, os direitos fundamentais dos 
menores. Isso desencadeou uma 

série de ações e documentos em 
favor das crianças, sendo os mais 
expressivos o Fundo de Emergência 
da ONU para a Criança (Unicef), 
em 1946 e, posteriormente, 
os Direitos Fundamentais 
das Crianças, em 1989.

VAPT-VUPT

��BRINDE COM LEITE! Evento comemorativo do Dia Mundial viabiliza doação 
de 50 mil litros de leites e derivados para entidades filantrópicas
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O presidente do Conselho 
Temático de Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inova-

ção (CDTI) da Fieg, Heribaldo Egídio, 
vê com preocupação a articulação 
da base governista na Assembleia 
Legislativa que mantém a flexibili-
zação dos recursos constitucionais 
reservados ao fomento da pesquisa 
e da ciência e tecnologia.

“É um retrocesso! É funda-
mental termos uma política con-
sistente de incentivo à inovação 

para que Goiás lidere esse mov-
imento no Centro-Oeste”, afirma 
Egídio. Segundo ele, Brasília e 
Mato Grosso têm estimulado 
ações nesse sentido com suces-
so. Atualmente, o DF ocupa o 3º 
lugar – atrás somente de São 
Paulo e do Paraná – no ranking 
do Índice Fiec de Inovação dos 
Estados, da Federação das In-
dústrias do Ceará, em que Goiás 
aparece na 10ª posição.

Egídio reconhece o esforço 

do deputado estadual Virmondes 
Cruvinel, autor de emenda so-
bre o assunto, e do secretário de 
Desenvolvimento Econômico e 
Inovação, Adriano da Rocha Lima, 
na defesa da vinculação das re-
ceitas. “Agora é esperar para ver 
se conseguimos reverter essa 
medida no segundo semestre. 
Nossa confiança é no diálogo e 
que o governo do Estado se sen-
sibilize com a causa da ciência e 
tecnologia”, pondera.

BOLETIM SEMANAL DE NOTÍCIAS SOBRE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EDITADO COM 
COLABORAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DA FIEG

INOVAÇÃO

FIEG REAGE CONTRA 
FLEXIBILIZAÇÃO DE RECURSOS 
PARA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

��Heribaldo Egídio, presidente 
do CDTI‑Fieg: retrocesso
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Alex Malheiros
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A s lideranças das maiores 
empresas multinacionais e 
brasileiras da área de tec-

nologia participarão nos dias 10 e 
11 de junho, em São Paulo, do 8º 
Congresso Brasileiro de Inovação da 
Indústria, promovido pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI) e pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae). Na lis-
ta de CEOs que falarão sobre temas 
como o Brasil inovador, tendências 
da inovação e o futuro do trabalho, da 
alimentação, da saúde e da energia 
estão a presidente da IBM América 
Latina, Ana Paula Assis; a CEO da 
Microsoft Brasil, Tânia Cosentino; 
o presidente da Qualcomm para a 
América Latina, Rafael Steinhauser; o 
fundador da Totvs, Laércio Cosentino; 
a CEO do Conselho de Competitivi-
dade dos Estados Unidos, Deborah 
Wince Smith; a presidente da SAP 
Brasil, Cristina Palmaka.

Também participarão do Con-
gresso de Inovação o diretor-geral 
adjunto de Política de Inovação e 
Tecnologia do Ministério Federal da 
Economia e Energia da Alemanha, 
Ole Janssen; o fundador e diretor 
administrativo da israelense Co-
losseum Sport, Oren Simanian; e o 
economista-chefe da Organização 

Mundial de Proprieda-
de Intelectual (OMPI), 
o suíço Carsten Fink; e 
Rakesh Jain, professor 
de Harvard e diretor 
de Desenvolvimento 
de Negócios da JUST, 
empresa com foco em 
produtos de proteína à 
base de plantas (con-
fira no site do evento 
os perfis de todos os 
palestrantes ).

GOIÁS PRESENTE – Do 
Sistema Fieg, vão participar do 8º 
Congresso Brasileiro de Inovação 
da Indústria o presidente Sandro 
Mabel, o diretor regional do Senai 
e superintendente do Sesi, Paulo 
Vargas, o presidente do Conselho 
de Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação, Heribaldo Egídio, e os 
integrantes do CDTI: Thais San-
tos (Fieg Jovem), Lidiane Abreu, 
Humberto Rodrigues de Oliveira 
e Miguel Ítalo (IEL Goiás), Tiago 
Egídio (Sindifargo), Wanderson 
Portugal, Leonardo Guedes e Igor 
Montenegro (Sebrae Goiás), Pedro 
Luiz Costa (Funtec). A gerente do 
Instituto Senai de Tecnologia em 
Alimentos e Bebidas, Karolline 

Fernandes Siqueira, acompanha 
o diretor da indústria goiana de 
cosméticos Facinatus, Henner 
Santos Menezes, concorrente ao 
prêmio Summit Senai 4.0 (veja 
matéria correlata na página 11), 
que será realizado paralelamente 
ao congresso, com um esfoliante 
natural com semente de goiaba, 
desenvolvido em parceria com o 
IST e a Universidade Federal de 
Goiás.

VEJA A programação 
no site do Congresso

TENDÊNCIAS DA INOVAÇÃO

Goiás marca presença no 
principal congresso de 
inovação da América Latina
Cosmético de semente de goiaba, da goiana Facinatus, concorre ao 
prêmio Summit Senai 4.0, que será realizado paralelamente

NÚMEROS DO 
8º CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
INOVAÇÃO DA 
INDÚSTRIA

�� Expectativa de público: 
4 mil pessoas
�� 65 palestrantes de 12 
países
�� 28 painéis de debates, 
palestras e pitchs de 
inovação
�� 12.500 metros 
quadrados de espaço 
para o evento

http://www.congressodeinovacao.com.br/palestrantes/
http://www.congressodeinovacao.com.br/
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Cosmético desenvolvido pela Facinatus, em parceria 
com o Senai, representa Goiás em prêmio de inovação

P roduto desenvolvido pela 
empresa Facinatus, em par-
ceria com o Instituto Senai de 

Tecnologia em Alimentos e Bebidas 
e a Universidade Federal de Goiás, 
o esfoliante natural com semente 
de goiaba foi um dos dez projetos 
selecionados, na categoria inovação, 
para concorrer ao prêmio Summit 
Senai 4.0, que será realizado parale-
lamente ao 8º Congresso Nacional de 
Inovação, nos dias 10 e 11 de junho, 
em São Paulo. Produzido com apoio 
do Edital de Inovação para a Indústria, 
o cosmético alia inovação e susten-
tabilidade e já é comercializado. A 
semente da fruta substitui o uso de 
polímeros, que são mais agressivos 
à pele e ao meio ambiente.

Promovido pelo Senai Nacio-
nal, o prêmio visa consolidar a rede 
como maior provedor de soluções 
tecnológicas para impulsionar o 
desenvolvimento industrial, a ino-
vação e estimular a competitivida-
de do País. Mais de 120 indústrias 
se inscreveram para participar da 
primeira edição do Summit Senai 
4.0, 40 foram selecionadas para 
concorrer nas quatro categorias – 
otimização, educação profissional, 
digitalização e inovação. A Faci-
natus será a única representante 
goiana no evento. 

Os melhores cases serão 
escolhidos por meio de votação 
online, durante o congresso. Os 
prêmios serão a divulgação em 
abrangência nacional do projeto, 
com apoio do jornalismo da Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI), participação dos cases nos 
cursos de microlearnigs do Senai e 

crédito em consultoria para a em-
presa participante, vinculado com a 
unidade e/ou instituto responsável 
pelo projeto. 
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Expediente

BOLETIM SEMANAL DE NOTÍCIAS DA FEDERAÇÃO 
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

��Henner Menezes, diretor 
da Facinatus, e Karolinne 
Fernandes Siqueira, do IST 
Alimentos e Bebidas), 
recebendo o Prêmio Crea 
Goiás de Meio Ambiente: 
expectativa de nova premiação

��NO MERCADO: Esfoliante 
feito com semente de goiaba, 
desenvolvido pela Facinatus 
em parceria com o Senai


