
Com o objetivo de apresen-
tar as ações que desenvolve 
na área de educação profis-
sional, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) 
promove, hoje e amanhã, o 
projeto Mundo Senai em todo 
o País. Em Goiás, o evento será 
realizado simultaneamente em 
Goiânia, Aparecida de Goiânia, 
Anápolis, Catalão, Itumbiara, 
Rio Verde, Quirinópolis, 
Niquelândia e Minaçu. A inicia-
tiva busca promover um espaço 

Mundo Senai
de discussão e produção de 
novas ideias, atualização profis-
sional e troca de experiências. 
Durante os dois dias de evento, 
as portas da instituição estarão 
abertas para visitação pública 
de escolas, universidades, em-
presas e comunidade em geral. 
As visitas monitoradas mostra-
rão os ambientes de ensino, a 
metodologia e as diversas op-
ções de cursos. Confira a pro-
gramação completa do evento 
no site www.senaigo.com.br

No dia 16, entre 15 e 19 
horas, na Casa da Indústria, 
será realizado o curso Como 
Reduzir sua Tarifa de Energia 
Elétrica. Entre outros temas, 
serão debatidas a estrutura da 
tarifa de energia, seu custo e 
relevância para a competitivida-
de industrial, além de medidas 

No dia 18 de outubro, a 
partir das 20 horas, no Teatro 
Sesi, será realizada a sole-
nidade oficial de entrega da 
Medalha da Ordem do Mérito 
Industrial, a mais elevada con-
decoração da indústria goia-
na, promovida pela Federação 

Neste ano, serão condeco-
rados pela Ordem do Mérito 
Industrial da Fieg os empresá-
rios Antônio de Sousa Almeida 
(Editora Kelps), João Essado 
(Centrocouros Inhumas), José 
Magno Pato, presidente do 
Sindicato das Indústrias de 
Carnes e Derivados no Estado de 
Goiás e Tocantins, Marduk Duarte 

Energia mais barata

Mérito industrial

Homenageados

para racionalizar o consumo e 
otimizar custos. A iniciativa é da 
Fieg e dos sindicatos da indús-
tria, no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Associativo 
(PDA), resultado de parceira 
entre a CNI e a federação goia-
na. Informações pelo telefone 
(62) 3219-1369.

das Indústrias do Estado de 
Goiás (Fieg). A homenagem 
é concedida a personalidades 
e instituições em reconheci-
mento pelos relevantes ser-
viços prestados ao desenvol-
vimento socioeconômico do 
Estado e do País.

(Ardrak Ind. e Com, Imp. Exp. de 
Produtos Naturais), Orizomar 
Araújo Siqueira (Cromart Ind. e 
Com. de Trancas para Veículos 
Automotores), Pedro Daniel 
Bittar (Sabão Geo), o economis-
ta Reinaldo Fonseca dos Reis e 
o presidente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Braga de Andrade.


