
As profissões da indústria 
e do comércio com maior de-
manda no mercado de trabalho 
em Goiás estarão à mostra na 
próxima semana (23 a 27), em 
Goiânia, durante a Olimpíada do 
Conhecimento, evento de âmbi-
to nacional do promovido pelo 
Senai. A etapa estadual da com-
petição, destinada a avaliar a qua-
lidade da educação profissional, 

Olimpíada avalia qualificação
será realizada na Faculdade de 
Tecnologia Senai Ítalo Bologna, 
no Setor Fama. Uma verdadeira 
vitrine de talentos, a olimpíada 
coloca em disputa 69 alunos do 
Senai e 19 do Senac de diversas 
ocupações. A abertura oficial do 
evento, que integra as comemo-
rações dos 60 anos do Senai em 
Goiás, ocorrerá no dia 23, às 9 
horas, no Teatro Sesi.

•  Meio ambiente – O Con-
selho Temático de Meio Ambiente 
da Fieg promove hoje, na Casa 
da Indústria, encontro para dis-
cutir a Lei Federal Complementar 
140/2011. Ary Soares, do Ibama, 
fará exposição sobre política am-
biental, direitos e responsabilida-
des. Inscrições e informações pelo 
telefone (62) 3219-1419.
•  Palestra sobre motores – 
Falhas prematuras em motores será 
o tema da palestra que o Sindirepa 

Cerca de 8 mil funcionários da 
Perdigão (BRF Brasil Foods), em Rio 
Verde, serão beneficiados com a 
implantação de uma Unidade Sesi 
Indústria do Conhecimento, inau-
gurada ontem, nas dependências 
da fábrica, com a presença de dire-
tores da Fieg, do Sesi e da empresa 

Agenda de eventos

Biblioteca na Perdigão 

realiza hoje, às 19 horas, no 
Palácio da Indústria. O evento terá 
apresentação do técnico Ricardo 
Vieira Costa, da Mahle Metal 
Leve. Informações e inscrições pelo 
telefone (62) 3224-0012.
•  Fórum de Inspirações – No 
dia 23, ocorre o pré-lançamento do 
Fórum de Inspirações, às 19 horas, 
na Faculdade de Tecnologia Senai 
Ítalo Bologna, com participação da 
consultora do Núcleo de Design da 
Assintecal, Tatiana Souza. 

(foto). O projeto oferecerá aos co-
laboradores da indústria centros 
multimeios, contendo biblioteca, 
DVDteca, CDteca, gibiteca e dez 
computadores com acesso gratui-
to à internet, onde os usuários têm 
oportunidade de inclusão digital e 
de obter informações diversas.


