
Hoje, a partir das 17 
horas, na Casa da Indústria, 
o Conselho Temático de In- 
fraestrutura da Fieg (Coinfra) 
reúne-se com o superintenden-
te regional do Departamento 
Nacional de Infraestrutura e 
Transportes (DNIT), Alfredo 

Com apoio da Fieg, o 
Sindicato da Indústria da 
Construção do Estado de 
Goiás (Sinduscon-GO) pro-
move hoje, em parceria com 
Qualisegma Assessoria em 

A nova diretoria do 
Conselho de Consumidores 
da Celg Distribuição 
(Concelg) tomou posse na 
quarta-feira, dia 10, quando 
o empresário José Divino 

Para 2010, o Senai Goiás 
prevê ainda a realização de 
68.291 matrículas em ativi-
dades de educação profis-
sional de curta, média e longa 
duração, desenvolvidas em 
toda sua rede de unidades 
físicas estrategicamente dis-
tribuídas em Goiás, composta 
por faculdades e escolas ou 
núcleos instalados nas regiões 
Metropolitana (Goiânia, 
Aparecida de Goiânia e 

Na terça-feira, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) comemorou 
seu 58º aniversário com o 
anúncio da ampliação do 
projeto de articulação entre 
educação básica e profis-
sional (Ebep). Lançada em 
2008, em Goiânia e Anápolis, 
a nova modalidade de ensino 
passou a ser oferecida, neste 
ano, também nas unidades 
de Aparecida de Goiânia, Rio 
Verde, Catalão, Itumbiara, 

Soubihe Neto. Na pauta, o 
andamento das principais 
obras rodoviárias federais no 
Estado de Goiás, a duplica-
ção da GO-060, os viadutos 
na BR-153, anel viário, além 
de recapeamento e novas 
construções.

Gestão Empresarial, semi-
nário com tema O Novo FAP/
NTEP da Previdência Social: 
as Implicações no Custo 
Empresarial. Informações pelo 
telefone (62) 3095-5155.

Arruda assumiu a presidên-
cia do órgão, representando 
o setor industrial. Arruda 
preside também o Sindicato 
das Indústrias do Vestuário 
do Estado de Goiás.

Trindade), Centro Goiano 
(Anápolis, Jaraguá, Ceres e 
Barro Alto), Sul (Itumbiara), 
Sudoeste (Rio Verde), Sudeste 
(Catalão), Entorno do Distrito 
Federal (Luziânia e Formosa) e 
Norte (Minaçu e Niquelândia).
Também está prevista a ampli-
ação na oferta de programas 
gratuitos, com a realização 
de 8 mil matrículas em cursos 
de aprendizagem industrial e 
qualificação profissional.

Niquelândia e Minaçu, com 
abertura de mais 800 vagas. 
Modelo no País dentro do 
Sistema Indústria, a iniciativa 
busca facilitar o acesso dos 
alunos ao mercado de trabalho 
ao unir teoria e prática em cur-
sos com três anos de duração, 
nos quais os concluintes saem 
com o ensino médio e um cur-
so profissionalizante, em áreas 
como automobilística, alimen-
tos, artes gráficas, eletrotécni-
ca, eletromecânica e química.
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