
Com uma medalha de bronze 
em soldagem, Rafael Soares 
Borges (foto), aluno da Escola 
Senai Itumbiara, ajudou o Brasil 
a ter uma de suas melhores 
participações no WorldSkills, 

a “copa do mundo da educa-
ção profissional”, encerrada 
domingo à noite em Calgary, 
no Canadá. Os brasileiros 
ficaram em terceiro lugar na 
pontuação final, atrás apenas 
da Coreia do Sul e Irlanda, e 
à frente de Reino Unido, EUA, 
Japão, Alemanha e Canadá, 
mesmo concorrendo em  
apenas 20 de 45 ocupações em 
disputa. Para chegar ao pódio, 
junto com competidores de 
Taiwan (ouro) e EUA (prata), 
Rafael disputou com alunos de 
instituições similares ao Senai 
de 22 países, entre os quais 
Canadá, Coreia do Sul, Japão, 
França, Suíça, Irã e Bélgica. 

3º melhor soldador do mundo

Os alunos do Senai conseguiram 
quatro medalhas de ouro, quatro 
de prata, duas de bronze e cinco 
diplomas de excelência. O diretor 
regional do Senai, Paulo Vargas, 
que acompanhou a delegação 

Hoje, às 8h30, no Palácio da 
Indústria (Av. Anhanguera, nº 
5.440, Centro, em Goiânia), 
o Sindicato das Indústrias do 
Vestuário do Estado de Goiás 
promove encontro para empre-
sas do segmento interessadas 
no comércio internacional. O 

O Centro Internacional de 
Negócios da Fieg (CIN Goiás) 
definiu a programação de cur-
sos para o segundo semestre. 
Voltada para profissionais com 
atuação na área internacio-
nal, a capacitação em comércio 

De amanhã a domingo, na Feira 
do Empreendedor, no Centro 
de Convenções, ocorrerá o 
Fomenta, encontro promovido 
pelo Sebrae Goiás que visa 
aumentar a participação das 
micro e pequenas empresas 

brasileira, destaca a importân-
cia do 3º lugar do aluno goiano. 
“Pelo alto nível dos competi-
dores, como EUA, Taiwan, Coreia 
do Sul, Japão, é preciso comemo-
rar como se fosse de ouro”.

técnico do Centro Internacional 
de Negócios da Fieg (CIN), 
Leonardo Machado, apresen-
tará o programa Exporta CIN 
Coletivo, direcionado ao setor 
de confecção. A participação 
é gratuita. Informações pelo 
telefone (62) 3225-8933.

exterior inclui cursos para assis-
tente de exportação, no dia 16 
deste mês, e de tributação nas 
operações de exportação e im-
portação, dia 11 de novembro. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1488.

nas compras públicas e priva-
das. Na abertura da feira, hoje, 
haverá palestra sobre Aspectos 
Legais e Benefícios da Lei Geral, 
com o professor Jair Eduardo 
Santana. Outras informações 
pelo telefone  3250-2372.
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