
A Faculdade de Tecnologia 
Senai Ítalo Bologna, de Goiânia, 
inaugura também na segunda-
feira, dia 30, às 17 horas, labo-
ratório de ensaios físicos e 
mecânicos para realização de 
testes em mobiliário escolar e 
de empresas. Estruturado para 
atender às necessidades do 
setor em Goiás, o novo ambi-
ente vai ampliar o portfólio de 

As inscrições à sétima edi-
ção do Prêmio IEL de Estágio 
poderão ser feitas até 31 de 
agosto, exclusivamente no site 
www.sitedoestagio.com.br. “O 
prêmio leva em conta a neces-
sidade de melhor profissional-
ização e desenvolvimento de 
conhecimentos que venham 
a responder às demandas do 
mundo do trabalho”, desta-
ca o superintendente do IEL 

O Comitê Permanente 
Regional sobre Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção 
(CPR-Goiás), coordenado pelo 
Sinduscon-GO, realiza hoje, às 

Diante da forte demanda 
por mão de obra, Anápolis 
ganha mais uma unidade do 
Senai: o Centro de Formação 
Profissional do Bairro Filostro 
Machado, sob coordenação 
da Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange. 
Estruturada em parceria com 
a prefeitura, a escola será ofi-
cialmente entregue à comu-
nidade local no dia 30, às 10 

Laboratório para móveis

Prêmio IEL de Estágio

Saúde e segurança no trabalho

Formação profissional

serviços técnicos e tecnológi-
cos oferecidos pela unidade. 
O laboratório recebeu inves-
timentos superiores a R$ 500 
mil para reforma e aquisição 
de equipamentos, incluindo 15 
máquinas para ensaios estáti-
cos, de estabilidade, de fadiga, 
dimensionais e de resistência 
mecânica em cadeiras e mesas 
escolares e de escritórios.

Goiás, Humberto Rodrigues 
de Oliveira. Os estagiários em 
atividade por meio do IEL Goiás 
poderão concorrer ao prêmio 
nas categorias micro/pequena, 
média e grande empresa, no 
valor de até R$ 4,5 mil. O me-
lhor professor orientador nas 
instituições de ensino e o me-
lhor profissional supervisor nas 
empresas receberão, cada um, 
prêmios de R$ 2 mil.

19 horas, na sede do sindicato, 
em Goiânia, o 12° Encontro de 
Engenheiros e Empreendedores 
sobre Saúde e Segurança no 
Trabalho. Informações pelo 
telefone (62) 3095-5161.

horas, dentro da programação 
especial alusiva à Semana da 
Indústria, comemorada em to-
das as unidades operacionais 
do Sistema Fieg entre 25 e 
30 de maio. A iniciativa conta 
ainda com a parceria das uni-
dades do Sesi Jaiara e Jundiaí, 
que vão realizar atividades de 
educação continuada, além do 
programa Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). 


