
Alunos do Senai Goiás 
conquistaram duas meda-
lhas na 6ª Olimpíada do 
Conhecimento, no Rio de 
Janeiro. A maior competição 
de educação profissional das 
Américas reuniu mais de 600 
estudantes do Brasil e de 

Antônio Almeida, presi-
dente do Conselho Temático 
de Responsabilidade Social da 
Fieg; Humberto Rodrigues, pre-
sidente do Conselho Temático 
de Micro e Pequena Empresa; 
e Rui Dias da Costa, assessor 
executivo, foram condecorados 
com a Ordem do Mérito Mauro 
Borges Teixeira. A comenda, 

Na próxima quarta-feira, 24, 
o IEL Goiás promove curso de 
documentação do Sistema de 
Gestão da Qualidade a profis-
sionais envolvidos na definição, 
redação e gerenciamento da 
documentação do Sistema de 

Hoje, às 9 horas, no Instituto 
de Gestão Tecnológica e 
Farmacêutica, será apresenta-
do o Projeto Setorial Integrado 
(PSI) de Farmoquímicos e 
Farmacêuticos, da Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil). A proposta é 
estruturar e executar ações 
de promoção comercial de 
empresas farmacêuticas e 
farmoquímicas em mercados 

Aluno da graduação tec-
nológica de análise e de-
senvolvimento de sistemas, 
Gustavo Gomes da Fé, da 
Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial, de Goiânia, ficou 
com o bronze na ocupação 
de sistema de transporte de 
informações. São Paulo e Acre 
conquistaram ouro e prata. 

diversos países da América 
Latina. Wender Correa 
Jacinto, da Escola Senai Vila 
Canaã, de Goiânia, ganhou 
medalha de bronze na ocu-
pação de mecânica diesel – o 
ouro foi para São Paulo e a 
prata, para o Rio. 

entregue durante a posse do 
Conselho Superior do Sistema 
de Gestão de Aquisições e 
Contratações Governamentais 
Estado de Goiás, foi distribuí-
da a personalidades que con-
tribuíram para a adoção de 
melhores práticas na gestão 
pública e para modernização 
da administração estadual.

Gestão da Qualidade/NBR ISO 
9001:2008 e na documentação 
dos Sistemas de Gestão ISO/
TS 16949:2002, SAE AS 9100 
ISO 14001:2004 e TL 9000. 
Inscrições no site www.ielgo.
com.br.

internacionais, incrementando 
as exportações do setor e es-
timulando o intercâmbio de 
tecnologia e a atração de in-
vestimentos. Durante o evento, 
organizado pelo Conselho 
Temático de Comércio Exterior 
da Fieg, Sindicato das Indústrias 
Farmacêuticas de Goiás, Apex-
Brasil e Sebrae, o Centro 
Internacional de Negócios da 
Fieg fará apresentação dos ser-
viços que presta à indústria.

Goiás também levou a se-
gunda colocação na categoria 
aluno da Mostra Inova Senai, 
com o projeto Melhoria de 
uma Tampadora de Frascos 
para Indústria Farmacêutica, 
desenvolvido por seis alunos 
da Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange, de 
Anápolis, e já implantado no 
laboratório Neoquímica.
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