
Inserida no contexto do de-
senvolvimento socioeconômico 
da Região Sul, com capacita-
ção de mão de obra e presta-
ção de serviços de assistência 
técnica e tecnológica, a Escola 
Senai Itumbiara comemorou 
ontem 20 anos de atividades. 
O aniversário da unidade, que 
nesse período formou cerca 
de 40 mil profissionais em di-
versas áreas da indústria, reu-
niu empresários, autoridades, 

Hoje, a partir das 8h30, na 
Casa da Indústria, o advogado e 
presidente do Instituto Goiano 
de Direito do Trabalho, Rafael 
Lara Martins, irá ministrar o cur-
so sobre como evitar problemas 

Ainda como parte da celebra-
ção do 60º aniversário do Senai 
em Goiás, será lançado amanhã, 
às 20 horas, no auditório da 
Faculdade de Tecnologia Senai 
Roberto Mange, em Anápolis, o 
livro A Literatura e a Tecnologia 
no Senai, de autoria de Iron 
Junqueira. A obra conta em 

O Conselho Temático de 
Infraestrutura e integrantes da 
diretoria da Fieg receberão hoje 
(14), na Casa da Indústria, o pre-
sidente da Agência Goiana de 
Transportes e Obras (Agetop), 
Jayme Rincón. De acordo com 
Célio de Oliveira, que preside o 

Senai Itumbiara, 20 anos 

Como evitar problemas trabalhistas

Senai em verso e prosa

Infraestrutura

parceiros e ex-dirigentes, que 
receberam homenagem, diri-
gida pelo presidente da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira, e pelo 
diretor regional do Senai, Paulo 
Vargas. (na foto, com Alberto 
Borges, da Caramuru). Parceiras 
da implantação da escola, fo-
ram distinguidas as indústrias 
Caramuru Alimentos, Maeda, 
Pioneer Sementes, a prefeitu-
ra e a Associação Comercial e 
Industrial de Itumbiara. 

trabalhistas. Os participantes 
serão orientados sobre normas 
e procedimentos que a empresa 
deve observar desde a admis-
são do empregado até a resci-
são do contrato de trabalho.

versos e prosas a contribuição do 
Senai na formação de profissio-
nais qualificados para o segmen-
to industrial goiano. No final do 
ano passado, já havia sido lança-
do o livro SENAI Goiás 60 anos 
– Da Carpintaria à Automação 
Industrial, assinado pelos jorna-
listas Deire Assis e Dehovan Lima. 

conselho, a proposta é estrutu-
rar junto à agência uma agenda 
positiva, buscando a continuida-
de da reconstrução das estradas 
– principalmente na região do 
Sudoeste goiano –, além de de-
finir prioridades e acompanhar o 
andamento das licitações.


