
Diálogo sobre a 
Competitividade da Indústria é 
o nome do encontro empresa-
rial que a Fieg e a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) rea-
lizam, no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento Associativo 
(PDA). Marcado para o dia 23 de 
abril, das 16h30 às 19h30, na 
Casa da Indústria, o momento 

O Senai Goiás ficou em ter-
ceiro lugar no sistema de ava-
liação Regras de Desempenho 
2012, realizado anualmente 
pelo Senai Nacional e que mede 
resultados dos departamentos 
regionais da instituição em in-
dicadores como ocupação de 
egressos no mercado de tra-
balho, satisfação das empresas 
com educação profissional, 

Ainda neste mês, o IEL Goiás 
está com inscrições abertas 
para treinamentos empresariais. 
Dia 24, será desenvolvido o cur-
so Gestão de Finanças Pessoais 

Criada pela Fieg, em par-
ceria com o Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás e a OAB, 
a 6ª Corte de Conciliação e 
Arbitragem (6ª CCA) está 
em pleno funcionamento no 
Palácio da Indústria – Avenida 
Anhanguera, nº 5.440, esqui-
na com Avenida Tocantins, no 
Centro, em Goiânia. Com ob-
jetivo de oferecer à sociedade 

Nos dias 20 e 22, a Escola 
Senai Vila Canaã, de Goiânia, re-
alizará gratuitamente os cursos de 
armador de ferragens e de super-
visor de armação de ferragens, res-
pectivamente. A atividade integra 
o Programa Aprimorar, resultado 
de uma aliança entre a Gerdau 
e a Agência de Cooperação 

Competitividade da indústria

O terceiro melhor
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Conciliação e arbitragem

Armação de ferragens

é destinado especialmente para 
discutir a realidade e os desa-
fios de competitividade dos 
diversos setores produtivos. A 
participação, com inscrição gra-
tuita por meio do sindicato re-
presentativo da respectiva cate-
goria econômica, é importante 
para compartilhar experiências 
entre os empresários.

porcentual da receita para a 
gratuidade, índice de sustenta-
bilidade financeira e satisfação 
dos colaboradores. Pela clas-
sificação no ranking, o Senai 
goiano recebeu prêmio de R$ 
300 mil para investir em infra-
estrutura e desenvolvimento de 
pessoal. Goiás alcançou 115 
pontos e se destacou em 8 dos 
11 indicadores avaliados. 

e nos dias 25 e 26, Auditoria 
em 5S. A programação comple-
ta dos cursos oferecidos no de-
correr do ano está no site www.
ielgo.com.br

uma prestação de serviços 
jurisdicional arbitral, relativos 
a direitos patrimoniais disponí-
veis, a 6ª CCA lida com ques-
tões industriais, comerciais, 
de trânsito, aluguéis, dentre 
outras, podendo ser utilizada 
por pessoas físicas e jurídicas. 
Informações pelo telefone (62) 
3216-0441/0442 ou e-mail 
sextacorte@sistemafieg.org.br.

Internacional da Alemanha (GIZ), 
que promove ações em toda a 
cadeia do aço, numa parceria 
de âmbito nacional com o Senai 
e o Sinduscon de cada Estado. 
Informações e inscrições pelos 
telefones (62) 3235-8152/8156 
ou pelo e-mail cleitonmedeiros.
senai@sistemafieg.org.br.


