
O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira (foto), foi 
escolhido por indicação direta 
de empresários do Centro-Oeste 

Hoje e amanhã, as unidades 
do Senai em Goiás abrem 
suas portas à comunidade 
para apresentar o trabalho 
desenvolvido pela instituição 
no campo da educação 
profissional. Atividades como 
palestras, minicursos, jogos 
educativos e atrações culturais 
fazem parte da programação 

A Unidade Móvel da Tigre 
Tubos e Conexões passou por 
Anápolis de 10 a 14 deste mês, 
funcionando nas dependências 
do Senai com a oferta do curso 
de instalador hidrosanitário, 
destinado a profissionais da 
construção civil, estudantes de 
cursos de edificação, vendedores 
balconistas de lojas de materiais 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange, em 
Anápolis, iniciou segunda-feira a 
3ª turma do curso de auxiliar de 
administração para pessoas com 

Fórum de líderes

Senai Casa Aberta

Centro de Treinamento Tigrão

Portadores de deficiência

para a categoria Novo Líder do 
Fórum de Líderes Empresariais, 
atualmente presidido pelo ex-
ministro e ex-presidente da 
Embraer Ozires Silva. Formado 
por 1.282 empresários, o 
fórum premia há 33 anos as 
principais lideranças regionais e 
nacionais do setor empresarial. 
A 34ª edição do prêmio, um dos 
mais prestigiados eventos do 
mundo corporativo, que reúne 
expressivas personalidades de 
todo o País, será realizada no dia 
28 de novembro, em São Paulo.

do Senai Casa Aberta, que 
integra ação promovida em 
todo o País. Na primeira edição 
do projeto, realizada em 
Goiás no ano passado, cerca 
de 10 mil pessoas passaram 
pelas unidades da instituição. 
Confira a programação 
completa do evento no site 
www.senaigo.com.br

de construção, jovens a partir de 
16 anos que tentam o primeiro 
emprego e pessoas que estão em 
busca de uma ocupação. No dia 
13, representantes do Sindicato 
das Indústrias da Construção 
e do Mobiliário de Anápolis, 
do Núcleo Regional da Fieg 
emAnápolis e do Senai visitaram 
o Centro de Treinamento Tigrão. 

alguma necessidade educativa 
especial. O encerramento está 
previsto para 21 de dezembro. 
Informações pelo telefone (62) 
3902-6239.


