
O Sistema Fieg inaugurou na 
quarta-feira, dia 12, o Núcleo 
de Desenvolvimento Profissional 
Sesi Senai em Alto Horizonte, 
no Norte Goiano, numa parceria 
com a Mineração Maracá, do 
grupo canadense Yamana Gold. 
Construídas pela mineradora, 
as instalações da unidade vão 

Desenvolvimento profissional
atender à demanda por mão de 
obra qualificada no município e 
na região e incluem três salas de 
aula, oficina mecânica, auditório, 
recepção e área de convivência. 
As atividades de capacitação 
são coordenadas pela Unidade 
Integrada Sesi Senai Sama, de 
Minaçu, também no Norte.

• Açúcar e etanol
Amanhã, entre 14 e 18 horas, 
na Casa da Indústria, os sindi-
catos de Fabricação de Etanol 
e Açúcar do Estado de Goiás 
(Sifaeg/Sifaçucar) e a consultoria 
norte-americana INTL FCStone 
realizam o seminário Mercados 
de Açúcar & Etanol e Economia 
Internacional: Perspectivas e 
Desafios. Informações e inscri-
ções no sindicato, pelo telefone 
(62) 3274-3133.
• Seleção de talentos
O IEL Goiás promove dias 18 
e 19, na Casa da Indústria, o 
curso Recrutamento e Seleção 
na Prática, com a especialista 
Carmem Rizzoto, consultora de 
recursos humanos com mais 
de 15 anos de experiência nas 
áreas empresarial e clínica. 
Informações pelos telefones 
(62) 3219-1448 e 3219-1439.
• Capacitação e inovação
O Núcleo de Inovação de Goiás 
abriu inscrições para capacitação 

O diretor regional do Senai e 
superintendente do Sesi Goiás, 
Paulo Vargas, recebeu o diplo-
ma de Honra ao Mérito, conce-
dido pela Câmara de Goiânia. 
A homenagem foi proposta 
pelo vereador Iram Saraiva 
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e consultoria em inovação. Trata-
se de um programa de 98 horas, 
que inclui capacitação, oficinas e 
consultoria, voltado para micro e 
pequenas indústrias; ou de 34 ho-
ras, incluindo a capacitação e as 
oficinas, sem restrição para porte 
das empresas. A capacitação está 
prevista para os dias 26 a 28 des-
te mês, na Casa da Indústria. Já 
as oficinas estão programadas 
para outubro. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1752 / 1719.
• Novo prazo
As inscrições ao Prêmio 
Nacional de Inovação, destina-
do a empresas que desenvolve-
ram processos, tecnologias e es-
tratégias inovadoras para seus 
negócios, podem ser feitas até o 
dia 17. A iniciativa tem o apoio 
da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) e do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovação. As inscrições podem 
ser feitas no site www.premio-
deinovacao.com.br.

(PMDB). A entrega do diploma 
foi feita durante sessão espe-
cial em comemoração aos 78 
anos da Associação Goiana de 
Imprensa (AGI), em reconheci-
mento aos relevantes serviços 
prestados à comunicação.


