
Resultado de política perma-
nente de investimentos em moder- 
nização, expansão e atualização 
tecnológica de suas unidades, o 
Senai Goiás apresenta, no próximo 
dia 28, a partir das 19 horas, novos 
ambientes destinados à educação 
profissional e assessoria técnica e 

Também como parte das 
comemorações do aniversário 
do Senai Goiás e da Semana 
da Indústria, no dia 25 próxi-
mo, a partir das 10 horas, a 
Unidade Integrada Sesi Senai 
Rio Verde inaugura novo pavi-
lhão com 12 salas de aula. O 
objetivo é atender ao aumento 

No próximo dia 27, na Casa 
da Indústria, o IEL encerra o 
ciclo 2008/2009 do Programa 
IEL Talentos Desenvolvimento 
de Estagiários. Durante 12 me-
ses, 13 estagiários, indicados 
por empresas parceiras, recebe-
ram conteúdo definido em uma 
metodologia focada no saber, 
saber fazer e saber agir, como 

Construídos com recursos 
próprios e em parceria com as 
indústrias Danfoss do Brasil, 
Dec Brasil e John Deere, serão 
inaugurados pelo Senai Goiás 
inaugura novo bloco da oficina 
mecânica automotiva, o pátio 
de redes aéreas, o laboratório 
de refrigeração comercial, a 
planta didática de alimentos e 
o laboratório de informática. 
Para o diretor regional do Senai 

A Câmara Setorial de 
Mineração da Fieg pro-
move o seminário Energia e 
Mineração, no próximo dia 

29, às 14 horas, na Casa da 
Indústria. Confirmação de 
presença pelo telefone (62) 
3219-1719.

tecnológica nas áreas de mecânica 
automotiva, eletricidade, refrige-
ração, alimentos e informática, 
implantados na Escola Senai Vila 
Canaã, em Goiânia. O evento in-
tegra as comemorações dos 57 
anos da instituição em Goiás e da 
Semana da Indústria.

da demanda pela educação 
profissional da instituição, 
com oferta de cursos técni-
cos, de aprendizagem indus-
trial, qualificação profissional 
e aperfeiçoamento, e pelo 
ensino oferecido pelo Sesi, por 
meio do programa Educação 
de Jovens e Adultos (EJA).

parte da preparação para for-
mação de lideranças empresari-
ais. No encerramento do ciclo, o 
consultor de Desenvolvimento 
Humano da Votorantim Metais, 
Paulo de Tarço Júnior, falará 
sobre profissionalização e sub-
sídios para auxiliar as empre-
sas em relação à formação e à 
profissionalização de pessoal.

Goiás, Paulo Vargas, as novas 
ampliações e reestruturações 
físicas representam um esforço 
a mais da instituição para for-
mar um profissional com perfil 
adequado às reais necessidades 
das empresas. “Nosso objetivo 
é contribuir cada vez mais com 
a competitividade das indús-
trias goianas oferecendo mão-
de-obra qualificada para o 
mercado de trabalho”, diz.
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