
O Senai Goiás abriu ins-
crições para cursos nas mo-
dalidades de aprendizagem 
industrial, habilitação técnica 
e graduação tecnológica, con-
templando segmentos com 
maior demanda por profis-
sionais qualificados em Goiás. 
Entre outros setores, os cur-
sos atenderão às áreas de 
eletrônica, eletroeletrônica, 
metalmecânica, mecânica de 

Até do dia 15 de maio, em-
presas de todo o País podem 
apresentar propostas para 
concorrer a financiamento do 
Edital Senai/Sesi de Inovação 
2009, destinado ao desenvolvi-
mento de pesquisas de produ-
tos e processos industriais e de 
inovação social. Organizado 

Primeira mulher a presidir 
o Equador, Rosalía Arteaga, 
atualmente presidente da 
Fundação para a Integração 
e Desenvolvimento da 
América Latina, realiza, no 
próximo dia 13, às 19h30, 
na Casa da Indústria, pale-
stra sobre Mulher, a Política 

Hoje, entre 8h30 e 12 horas, 
a Casa da Indústria promove 
palestra, seguida de debate, 
sobre os impactos da legisla-
ção ambiental sobre as ativi-
dades produtivas. Numa inici-
ativa do Fórum de Entidades 
Empresariais de Goiás, o 
tema será explorado, inicial-
mente, por Terence Dorneles 
Trennepohl, mestre e doutor 
em Direito Ambiental, profes-
sor da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). A 

partir das 10 horas, será rea-
lizado debate com represen-
tantes da Agência Municipal 
de Meio Ambiente (Amma), 
Assembleia Legislativa, do 
Ibama Goiás, Ministério 
Público, da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e do 
Conselho Temático de Meio 
Ambiente da Confederação 
Nacional da Indústria. O ob-
jetivo é azeitar o diálogo en-
tre autoridades ambientais e 
o setor produtivo.

manutenção industrial e ali-
mentos. As aulas terão início no 
próximo semestre e serão reali-
zadas nas unidades do Senai em 
Goiânia, Aparecida de Goiânia, 
Anápolis, Rio Verde, Catalão, 
Itumbiara e Niquelândia. As 
inscrições ao processo seletivo 
poderão ser feitas nas unidades 
ou pelo site www.senaigo.com.
br.  Informações pelo telefone  
(62) 3219-1400.

desde 2004 pelo Senai, o edi-
tal está em sua sexta edição 
e traz como novidade a par-
ticipação do Sesi, que vai atuar 
na área de responsabilidade 
social. Mais informações pe-
los telefones (62) 3219-1700 
e (62) 3219-1392 ou no site  
www.senaigo.com.br.

Social e o Meio Ambiente. O 
evento é uma parceria en-
tre Fieg, Organização Não 
Governamental Amazonas 
Visão, Associação Brasileira de 
Jornalistas de Turismo e Graça 
Estrela, artista plástica. Na oca-
sião, a palestrante também au-
tografará seu livro Jerônimo.
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