
Implantada há apenas três 
anos, a Unidade Integrada Sesi 
Senai Niquelândia inaugurou 
ontem nova ampliação, a ter-
ceira no período, destinada a 
atender à crescente demanda 
das empresas da região e da  
comunidade por educação,  
qualificação profissional e serviços 
de saúde e lazer. Implantados em 
parceria com a Anglo American 

Brasil e Companhia Níquel de  
Tocantins, do Grupo Votorantim, 
novos ambientes de ensino do 
Senai compreendem moderno  
laboratório de metaurgia. Na  
parte do Sesi, foram criados mais  
espaços e equipamentos des-
tinados ao lazer de clientes do 
clube, como salão de eventos, 
academia, piscina semiolímpica, 
salão de jogos e cantina.

Sesi Senai Niquelândia tem 3ª ampliação

Gerente de Recursos 
Humanos da Anglo American 
de Niquelândia e Barro Alto, 
Marcos Adriano Cangussu 
Rodrigues explica que a par-
ceria com o Senai foi reali-
zada para capacitar pessoas 
da comunidade para forma-
ção de mão de obra futura. 
“Qualificação profissional é 
algo que está bastante ali-
nhado com as ações da Anglo 
American. O Senai é hoje uma 
das mais reconhecidas insti-
tuições de ensino do País e 
apresenta diversos cursos de 
qualificação profissional de 
qualidade.”

Os Conselhos Temáticos 
de Política Econômica e Fieg 
Jovem promovem hoje, às 17 
horas, na Casa da Indústria, 
palestra sobre os principais 
aspectos relacionados ao par-
celamento previsto na Lei nº. 
11.941 de 2009 (Refis 4), criado 
para permitir a regularização 

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e a Fieg realizarão 
dia 24, às 20h30, no Clube 
Antônio Ferreira Pacheco, em 
Goiânia, entrega de diplomas e 
medalhas do Mérito Industrial a 
personalidades que prestam re- 
levante contribuição ao desen-
volvimento industrial do Brasil 
e de Goiás. O Mérito Industrial 
da CNI será outorgado a Alberto 
Borges de Souza, presidente do 

Preocupação semelhante 
com a formação de mão de obra 
local mobilizou a Votorantim 
Metais, que detectou em pes-
quisas e em um estudo socio-
econômico de Niquelândia a 
necessidade de profissionais em 
solda. “Após o levantamento 
chegou-se à ideia de trabalhar 
um projeto que beneficiasse 
jovens da comunidade de famí-
lias de baixa renda, visando à 
empregabilidade instantânea. 
Surgiu, então, a parceria com 
o Senai”, disse o gerente de 
Desenvolvimento Humano e 
Organizacional do grupo, Marco 
Aurélio de Assis Cardoso.

de débitos fiscais e federais 
de pessoas físicas e jurídicas. 
O assunto será abordado por 
Daniel Balsanulfo, membro 
da Almeida e Balsanulfo 
Advogados. As inscrições são 
gratuitas e as vagas, limitadas. 
Mais informações pelo telefone 
(62) 3219-1325.

Conselho de Administração da 
Caramuru Alimentos. Já o Mérito 
Industrial da Fieg contemplará o 
governador Alcides Rodrigues 
e os empresários Cesar Helou 
(Laticínios Piracanjuba), Jânio 
Carlos Alves Freire (Jean 
Darrot), José Carlos de Souza 
(SuperFrango), Ubiratan da 
Silva Lopes (Lajes Vibracom), 
e Vanderlan Vieira Cardoso 
(Cicopal Alimentos).

Mão de obra local

Palestra sobre Refis 4

Mérito Industrial


