
A Câmara de Goiânia conce-
derá segunda-feira, às 20 horas, 
título de cidadão goianiense ao 
presidente da Fieg, Pedro Alves de 
Oliveira, por sua contribuição ao 
desenvolvimento socioeconômico 
da capital. A homenagem foi pro-
posta pelo vereador Paulo Borges. 

Câmara homenageia Pedro
Mineiro de Patrocínio, Pedro Alves 
chegou a Goiânia há 40 anos e 
desde meados da década de 1980 
possui atuação sindical e vínculo 
com a Fieg. Também foi presiden-
te do Sindicato das Indústrias de 
Arroz no Estado de Goiás por oito 
mandatos não consecutivos.

• O Gestão empresarial
A Faculdade de Tecnologia Senai 
de Desenvolvimento Gerencial 
abriu inscrições para curso de 
especialização em gestão em-
presarial. A programação abran-
ge disciplinas como marketing 
empresarial, contabilidade ge-
rencial, gestão da produção e 
operações. Informações pelo 
telefone (62) 3269-1226/1200.
• Inovação
Terminam hoje as inscrições à 15ª 
edição do Prêmio Finep. Os prê-
mios, desta vez, serão distribuídos 

A Fieg, por meio de 
seu Conselho Temático de 
Infraestrutura, sedia hoje, na 
Casa da Indústria, a partir das 
15 horas, encontro para deba-
ter o mercado livre de energia. 
A palestra será ministrada por 
Alexandra Januário, gerente do 
Núcleo de Estudos e Gestão de 
Energia, junto a representantes 
de nove associações ligadas ao 

Será realizada hoje, no Teatro 
Sesi, a entrega do 8º Prêmio IEL 
de Estágio, numa iniciativa do IEL 
Goiás, com patrocínio da Caixa 
Econômica Federal, do Sebrae, da 
Capemisa Seguradora de Vida e 

Agenda de eventos

Mercado livre de energia

Prêmio IEL de Estágio

em dinheiro, com valores entre 
R$ 100 mil a R$ 600 mil para os 
primeiros colocados regionais e 
nacionais de cada categoria, to-
talizando cerca de R$ 9 milhões.
• Dia da construção social
O Sinduscon-GO, o Sesi e o 
Serviço Social da Indústria da 
Construção (Seconci-GO) realiza-
rão, neste sábado, o Dia Nacional 
da Construção Social (DNCS), 
na Unidade Integrada Sesi Senai 
Aparecida de Goiânia, das 8 às 14 
horas. O evento ocorrerá, simulta-
neamente, em quase todo o País.

setor energético, que promovem 
o encontro: Abeeólica, Abiape, 
Abrace, Abraceel, Abragel, 
Abragef, Abraget, Anace e Apine. 
O encontro faz parte da ofensiva 
liderada por essas entidades para 
aumentar a competitividade das 
empresas que contratam energia 
no mercado livre, demonstrando 
a possibilidade de redução em 
até 15% nos custos.

Previdência S.A. e do Sesi. Alunos 
da UFG, PUC-GO, Unip e Senai 
estão entre os finalistas. Também 
será reconhecida a atuação de 
professores orientadores e super-
visores de estágios.


