
Hoje, no Sesi Clube Antônio 
Ferreira Pacheco, a partir das 
20 horas, será entregue a 
mais elevada condecoração 
da indústria, a Medalha da 
Ordem do Mérito Industrial. A 
homenagem, realizada desde 
1968 pela Fieg e desde 1958 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), é conce-
dida a personalidades e insti-
tuições em reconhecimento ao 

Também serão condecorados 
com o Mérito Industrial da Fieg o 
diretor da Agroquima Produtos 
Agropecuários, Agripino Bastos 
Santos; o presidente da Eternit, 
Élio Antônio Martins; o presi-
dente da Gravia Esquadrias 
Metálicas, José Pereira Gravia; 
o secretário de Planejamento 
do Estado de Goiás, Oton 
Nascimento Júnior; o diretor-
presidente da Jalles Machado, 
Otávio Lage de Siqueira Filho; 

Uma opção divertida para 
as crianças no mês de julho 
é a Colônia de Férias do Sesi, 
realizada em Goiânia e no 
interior do Estado. Jogos di-
rigidos, atividades esportivas, 
recreativas e culturais, gin-
canas e cinema fazem parte 

Os trabalhadores-atletas 
Leonardo Martins de Menezes, 
da Consciente Construtora, 
e Josefredo de Andrade Lira, 
da Sama Minerações, repre-
sentarão suas empresas e o 
Estado de Goiás, no torneio 
de tênis dos Jogos Mundiais 
da Confederação Esportiva 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial inscreve ao vestibular 
das graduações tecnológicas 

papel desempenhado em favor 
do desenvolvimento socio-
econômico do Estado e do País. 
Neste ano, oito personalidades 
serão condecoradas, incluindo 
o vice-presidente da República, 
José Alencar. A solenidade será 
conduzida pelos presidentes 
da CNI, Robson Andrade, e da 
Fieg, Paulo Afonso Ferreira, e 
contará com a presença do 
governador Alcides Rodrigues.

o diretor-presidente da Realmix 
Concreto, Reginaldo de Aquino 
Porto. O Tribunal Regional do 
Trabalho 18ª Região, por meio 
de seu presidente Gentil Pio de 
Oliveira, receberá homenagem 
alusiva aos 20 anos de criação 
e funcionamento da instituição. 
O deputado federal e presidente 
do conselho de administração 
do Grupo Mabel, Sandro Mabel, 
receberá, na ocasião, a Ordem 
do Mérito Industrial da CNI.

da programação da colônia. 
As inscrições já estão abertas 
para crianças de 5 a 13 anos, 
a preços que variam de 100 a 
220 reais. Mais informações 
pelo telefone (62) 4002-6213, 
em Goiânia e 0800-6421313, 
para o interior.

Internacional do Trabalho 
(CSIT), em Tallin, na Estônia, 
entre os dias 1º e 8 próximos, 
integrando a delegação na-
cional do Sesi. Eles obtiveram 
a vaga para a competição na 
Estônia ao vencer a prova nos 
Jogos Nacionais do Sesi, em 
Bento Gonçalves (RS). 

em redes de computadores e 
análise e desenvolvimento de 
sistemas. Mais informações 
pelo telefone (62) 3269-1200.
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