
O presidente em exercício 
da Fieg, Wilson de Oliveira, 
acompanhado do presidente do 
Conselho Temático de Relações 
de Trabalho da Federação das 
Indústrias, Sílvio Inácio, foi on-
tem a Brasília para defender 

As inscrições aos cursos de 
habilitação técnica em segu-
rança do trabalho, automa-
ção industrial, manutenção e 
suporte em informática e lo-
gística, estarão abertas até o 
próximo dia 31, com oferta de 
850 vagas. Oferecidos gratui-
tamente pelo Senai Goiás, os 
cursos fazem parte da progra-
mação do sistema de educa-
ção a distância da instituição, 

O IEL Goiás prossegue, 
neste mês de julho, com a 
oferta normal de vagas de es-
tágio a estudantes da capital 
e cidades do interior. A pre-
visão é a disponibilização de 

O deputado federal Ronaldo 
Caiado realizou, esta semana, 
uma visita de cortesia ao presi-
dente em exercício da Federação 
das Indústrias do Estado de 
Goiás, Wilson de Oliveira. No 

O Senai Goiás integrou a 
delegação brasileira na maior 
competição mundial de educa-
ção profissional, o WordSkills, 
realizado em Leipzig, na 
Alemanha, com 14 pessoas, en-
tre gerentes e técnicos. Atuaram 
como avaliadores o diretor da 
Escola Senai Itumbiara, Claiton 
Cândido da Silva, e os docentes 
Rafael Soares Borges, da mesma 
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a aprovação do projeto de lei 
4.330/2004, que trata da regu-
lamentação dos serviços tercei-
rizados e foi incluída na pauta 
de votações da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara  
dos Deputados.

num modelo que vem ganhan-
do cada vez mais espaço nas 
ações de formação profissional 
desenvolvidas pela instituição 
no Estado. As inscrições de-
verão ser feitas no site www.
senaigo.com.br. Poderão par-
ticipar alunos de 16 anos que 
já tiverem concluído o ensino 
médio ou estejam no 2º ano 
do ensino médio. As aulas co-
meçam no dia 30 de agosto.

mais de 400 oportunidades 
de estágio para estudantes 
de todos os níveis. As consul-
tas e cadastro de currículos 
são por meio do www.sitedo-
estagio.com.br

encontro descontraído,  o que 
não faltou foi troca de opini-
ões sobre as decisões atuais do 
Congresso Nacional, movido 
nas últimas semanas pelo cla-
mor das ruas.     

unidade e Hugo Leonardo, do 
Senai Vila Canaã. Promovido a 
cada dois anos pela organização 
da WorldSkills International, o 
torneio  objetiva avaliar compe-
tências profissionais e propiciar 
a melhoria dos padrões de qua-
lidade da educação profissional 
no mundo inteiro, sendo o Brasil 
um dos atuais 67 membros  
da organização.


