
No sábado, dia 30, a partir 
das 8 horas, a Unidade Integrada 
Sesi Senai de Aparecida de 
Goiânia recebe a 16ª edição da 
Ação Global, uma realização do 
Sistema Fieg, por meio do Sesi, 
em parceria com a Organização 
Jaime Câmara/TV Anhanguera, 
Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia e outras 
instituições. A iniciativa tem 
como objetivo oferecer, gra-
tuitamente, serviços sociais nas 
áreas de saúde, educação, lazer 

“Goiás tem potencial fantás-
tico para gás e urânio, precisa-
mos trazer essas discussões para 
viabilizar os investimentos”, de-
clara Luiz Vessani, presidente da 
Câmara Setorial de Mineração 
da Fieg. Segundo ele, há indícios 

Resultado de política per-
manente de investimentos 
em modernização, expansão 
e atualização tecnológica de 
suas unidades, o Senai Goiás 
apresenta, hoje, a partir das 
19 horas, novos ambientes 
destinados à educação profis-
sional e assessoria técnica 

A Câmara Setorial de 
Mineração da Fieg promove o 
seminário Energia e Mineração, 
amanhã, às 14 horas, na Casa 
da Indústria, incluindo palestra 
sobre investimentos em pes-
quisa e produção de urânio 
pelo geólogo e presidente da 
US Uranium Corp, James Glen 
Baughman. Na mesma área, o 
diretor de Recursos Minerais das 
Indústrias Nucleares do Brasil 
(INB), Otto Bittencourt Netto, 
falará sobre a exploração do 

e cidadania a pessoas carentes. 
A meta é atender 65 mil pes-
soas. O presidente da Fieg e 
diretor regional do Sesi, Paulo 
Afonso Ferreira, ressalta que 
“o evento se consolida cada 
vez mais como um marco na 
promoção social. Nesta edição, 
contamos com a participação 
de cerca de 1.500 voluntários 
e realizaremos as atividades 
em Aparecida de Goiânia, mo-
tivados pelo desenvolvimento 
daquela região, e a grande par-
ceria com a prefeitura local.” 

de gás no Nordeste de Goiás e 
urânio no Sudoeste e também no 
Nordeste. “É preciso que as auto-
ridades se envolvam no sentido 
de agilizar as pesquisas nessas 
áreas e flexibilizar o monopólio 
estatal do urânio”, defende.

e tecnológica nas áreas de 
mecânica automotiva, eletrici-
dade, refrigeração, alimentos 
e informática, implantados na 
Escola Senai Vila Canaã, em 
Goiânia. O evento integra as 
comemorações dos 57 anos 
da instituição em Goiás e da 
Semana da Indústria.

urânio no Brasil e o Programa 
Nuclear Brasileiro. A diretora da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), Magda Maria de Regina 
Chambriard, fará apresentação 
sobre o mercado de gás e o po-
tencial de hidrocarbonetos em 
bacias hidrográficas. O sena-
dor Marconi Perillo encerra o 
seminário com apresentação 
sobre energia e mineração. 
Confirmação de presença pelo 
telefone (62) 3219-1719.
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