
Hoje, a partir das 20 horas, 
o Centro Cultural Paulo Afonso 
Ferreira - Teatro Sesi será palco 
da solenidade de entrega da 
mais elevada condecoração 
da indústria, a Medalha da 
Ordem do Mérito Industrial. 
A homenagem é concedida 
desde 1968 pela Fieg a 
personalidades e instituições, 
em reconhecimento do setor 
produtivo por relevantes serviços 
prestados ao desenvolvimento 
socioeconômico do Estado e 
do País. Neste ano, serão nove 
condecorados pela Ordem 
do Mérito Industrial da Fieg: 

Mérito industrial

o secretário de Indústria e 
Comércio do Estado de Goiás, 
Alexandre Baldy; ex-presidente 
da Facieg, Deocleciano Moreira 
Alves (in memorian); diretor-
presidente da Coming Couros, 
Emílio Bittar; o empresário 
Hélio Naves; a senadora Lúcia 
Vânia; o diretor-presidente da 
Lajes Santa Inês, Mário Renato 
Guimarães de Azeredo; o 
diretor presidente da Sobrado 
Construções, Paulo Afonso 
Ferreira, o presidente do Sifaeg 
e Sifaçúcar, Segundo Braoios 
Martinez; e o presidente da 
Acia, Wilson de Oliveira. 

Prêmio IEL
Os vencedores da 7ª edição 

do Prêmio IEL de Estágio 
serão conhecidos no próximo 
dia 16, às 19h30, em evento 
previsto para o Centro Cultural 
Paulo Afonso Ferreira - Teatro 
Sesi. A Orquestra Sinfônica 
Jovem de Goiás, composta por 
alunos do Centro de Educação 
Profissional em Artes Basileu 
França e Escola de Arte Veiga 
Vale, fará a abertura do evento.

Gestão de Qualidade
Na quinta-feira (17), será 

realizado o 6º Encontro de 
Representantes da Direção 
e Empresários da Qualidade, 
na CNI, em Brasília. A 
superintendente do Instituto de 
Certificação Qualidade Brasil 
(ICQ Brasil), Tatiana Jucá, falará 
sobre os resultados práticos da 
Gestão da Qualidade. O diretor 
do ICQ Brasil e presidente 
do Sinduscon Goiás, Justo 
Cordeiro, mediará uma das 
mesas redondas. Informações 

AGENDA DE EVENTOS

e inscrições pelo telefone (62) 
3219-1397 ou site http://www.
sistemafieg.org.br/icqeventos.

Inovação 2011  
O Edital Senai Sesi de 

Inovação 2011 selecionou 
a Pontal Engenharia para 
desenvolver projeto inovador 
em ergonomia, destinado 
a promover a valorização e 
melhoria da qualidade de vida 
de seus colaboradores, tanto 
no trabalho quanto em casa. 
A proposta da construtora 
de Goiânia foi escolhida 
nacionalmente entre 81 outras.

Senai oferece cursos
As unidades de educação 

profissional do Senai em Goiás 
estão com inscrições abertas para 
diversos cursos nas  modalidades 
de aprendizagem industrial, 
habilitação técnica e graduação 
tecnológica. Mais informações 
pelos telefones 4002-6213, em 
Goiânia; 0800 642-1313, para 
demais localidades, ou pelo site 
www.senaigo.com.br


