
O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, e o superinten-
dente do Instituto de Certificação 
Qualidade Brasil (ICQ Brasil), 
Paulo Galeno, entregaram ontem 

Micro e pequenas empresas 
de todo o País têm até o dia 
30 de dezembro para agen- 
dar sua adesão ao Simples 
Nacional, sistema simplificado 
e diferenciado de tributa-
ção para pequenos negócios. 
Aquelas que não registram 
pendências com a Receita 

Referência em formação de 
recursos humanos para o seg-
mento de mecânica automotiva, 
a Escola Senai Vila Canaã, em 
Goiânia, concluiu a ampliação e 
atualização tecnológica de am-
bientes destinados à realização 
de ações de educação profis-
sional na área. Ontem, a uni-
dade entregou às empresas e à 
comunidade laboratórios, salas 

A Escola Senai Vila Canaã 
também concluiu a reforma 
das unidades móveis de ele-
troeletrônica e de eletrohi-
dráulica/eletropneumática. 
Com as duas unidades móveis 
em operação, a escola prevê a 

Opção diferente e divertida 
para as crianças de 5 a 12 
anos, a Colônia de Férias do 
Sesi oferece, ao longo do pró- 
ximo mês, jogos dirigidos, ativi- 
dades esportivas, recreativas e 
culturais, gincanas, passeios e 
lanches. Em Goiânia, interes-
sados devem procurar a uni-
dade da Vila Canaã a partir do 
dia 2 de janeiro. As inscrições 

ao secretário do Planejamento 
e Desenvolvimento, Oton 
Nascimento Júnior, o certificado 
da NBR ISO 9001:2008 obtido 
pela pasta.

Federal poderão entrar au-
tomaticamente no sistema a 
partir do próximo mês. As de-
mais terão um prazo adicional 
até janeiro para regularizar 
sua situação. Quem perder os 
prazos terá nova oportunidade 
para aderir ao Simples apenas 
em janeiro de 2012.

de aula e oficina, reestruturados 
por meio do convênio Senai/
Bosch –  indústria parceira da 
instituição. As novas instala-
ções, mais modernas, permitirão 
ampliar o atendimento ao mer-
cado de reparação automotiva, 
com oferta de novos cursos de 
aperfeiçoamento nas áreas de 
pneus e injeção eletrônica de 
combustível diesel.

formação de 400 profissionais 
por ano, em cursos de ma-
nutenção industrial, comandos 
elétricos, eletrônica básica, 
eletrotécnica básica, coman-
dos hidráulicos e princípios de 
automação industrial.
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já estão abertas no Sesi em 
Itumbiara. As atividades serão 
realizadas de 10 a 14 de ja-
neiro e os preços variam de 35 
a 60 reais. Podem participar 
dependentes de trabalhadores 
da indústria e comunidade. 
Mais informações pelos tele-
fones: (62) 3236-3800, em 
Goiânia, e (64) 3404-2901, em 
Itumbiara.


