
Em reconhecimento do setor 
produtivo a serviços prestados 
ao desenvolvimento socioeconô-
mico do Estado e do País, a Fieg 
homenageia hoje dez persona-
lidades, com a outorga da mais 
elevada condecoração da indús-
tria goiana, dentro das comemo-
rações dos 60 anos da entidade. 
A Medalha da Ordem do Mérito 
Industrial será entregue no 
Teatro Sesi, a partir das 20 ho-
ras, aos empresários Antônio de 

Mérito industrial
Sousa Almeida (Editora Kelps), 
João Essado (Centrocouros 
Inhumas), José Magno Pato, pre-
sidente do Sindicarne; Marduk 
Duarte (Ardrak Produtos 
Naturais), Orizomar Araújo 
Siqueira (Cromart), Pedro Daniel 
Bittar (Sabão Geo), Faouzi 
Ghannam (Grafigel), Marcelo 
Limírio (Hypermarcas), econo-
mista Reinaldo Fonseca dos Reis 
e Robson Braga de Andrade, 
presidente da CNI.

• Senai Celso Charuri, ano 
1 – Amanhã, às 8h30, o Sistema 
Fieg comemora o primeiro ani-
versário da Escola Senai Dr. 
Celso Charuri, em Aparecida. A 
mais nova escola da instituição, 
2ª no município – onde já funcio-
na uma unidade integrada Sesi 
Senai – é fruto de parceria com 
a Central Geral do Dízimo (PRÓ-
VIDA), instituição beneficente 
responsável pela construção e 
aquisição de equipamentos, e 

Hoje, com transmissão ao vivo, 
o Jornal Anhanguera mostra, a 
partir das 11h55, o último episó-
dio de reality show com o aluno 
Iris Antônio Vieira, no dia de sua 
formatura no curso de costu-
ra industrial da Faculdade de 

Com o projeto Otimização 
da Logística Interna de 
Distribuição de Matéria 
Prima, a estudante Sarah 
Carneiro conquistou a tercei-
ra posição na etapa nacional 
do Prêmio IEL de Estágio, na 

Agenda de eventos

Reality show de costura

Terceiro colocado

a prefeitura de Aparecida, que 
doou terreno de 13,7 mil m², no 
Bairro Vila Oliveira.
• Prêmio Sistema Fieg 
– Terminam dia 31 as inscri-
ções ao Prêmio Sistema Fieg 
de Comunicação 2012, que vai 
distribuir mais de R$ 30 mil nas 
categorias jornalismo impresso, 
rádio, tele e fotojornalismo sobre 
o tema A Evolução da Indústria 
Goiana. Regulamento disponível 
no site www.sistemafieg.org.br.

Tecnologia Senai Ítalo Bologna. 
Depois de dois meses, período em 
que foi acompanhado no quadro 
TV Trabalho, ele conclui a qualifi-
cação profissional, ao lado de ou-
tros 13 alunos da turma que tam-
bém recebem seus certificados.

categoria grande empresa. A 
premiação ocorreu dia 16, na 
CNI, em Brasília. Acadêmica 
da UFG, Sarah desenvolveu 
seu projeto na Mabel/Cipa e 
havia vencido a fase regional 
do concurso em 2011.


