
A Câmara de Goiânia conce-
deu, em sessão solene realizada 
no dia 20 de agosto, o título de 
cidadão goianiense ao presidente 
da Fieg, Pedro Alves de Oliveira. 
A condecoração, proposta pelo 

Cidadão goianiense

vereador Paulo Borges (na foto, 
com Pedro e o governador 
Marconi Perillo), reconhece a con-
tribuição e a atuação destacada 
do empresário no desenvolvimen-
to socioeconômico da capital.

Amanhã, no Sesi Jundiaí, às 
20 horas, tem posse conjunta 
das diretorias dos seis sindicatos 
da indústria anapolina, filiados 
à Fieg. São presidentes reeleitos: 
Wilson de Oliveira, do Sindicato 
das Indústrias de Alimentação de 
Anápolis; Álvaro Otávio Dantas 
Maia, do Sindicato das Indústrias 
da Construção e do Mobiliário 
de Anápolis; Robson Peixoto 

Nove estudantes goianos fo-
ram os vencedores da 8ª edição do 
Prêmio IEL de Estágio, premiados 
por trabalhos que resultaram em 
contribuições inovadoras e funcio-
nais para a indústria e a sociedade 
em geral. Professores orientadores 
e supervisores de estágio também 

O Senai Goiás formalizou par-
ceria com o Comitê de Cidadania 
dos Funcionários do Banco do 
Brasil para realização gratuita 
formação profissional na insti-
tuição beneficente Obras Sociais 

Posse em Anápolis

Novos talentos

Formação gratuita

Braga, do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Anápolis; Jair 
Rizzi, do Sindicato das Indústrias 
do Vestuário de Anápolis; 
Henrique Morg, do Sindicato 
das Indústrias Cerâmicas do 
Estado de Goiás; e Ivan da 
Glória Teixeira, do Sindicato das 
Indústrias Farmacêuticas no 
Estado de Goiás.

tiveram reconhecido seu trabalho 
na formação de estudantes. O 
prêmio teve como patrocinado-
res a Caixa Econômica Federal, 
Sebrae/GO, Capemisa e Sesi, com 
apoio do Centro de Educação 
Profissional em Artes Basileu 
França/Escola de Artes Veiga Vale.

do Centro Espírita Irmão Áureo 
(Osceia), no Setor Jardim Nova 
Esperança. A iniciativa prevê a 
oferta de cursos por meio do 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico (Pronatec). 


