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O presidente da Fieg e di-
retor regional do Sesi, Pedro 
Alves de Oliveira, exibe pla-
ca comemorativa durante 
homenagem da Câmara de 

O IEL Goiás apresenta hoje ao 
setor produtivo de Nerópolis as 
turmas concluintes do Pró-Jovem 
Trabalhador, programa do governo 
federal que prepara jovens desem-
pregados com idade entre 18 e 29 
anos para o mercado de trabalho 
e para ocupações alternativas 

O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, acompanhou 
ontem a assinatura da ordem de 
serviço para retomada, após seis 
anos, das obras do Aeroporto 
Santa Genoveva, em Goiânia. 
O documento foi assinado pelo 
ministro-chefe da Secretaria de 

A 6ª Corte de Conciliação e 
Arbitragem receberá o 1º juiz 
da 4ª Vara Cível de Goiânia, 
Aureliano Albuquerque Amorim, 
no dia 27, às 16 horas, no 
Palácio da Indústria, da Fieg, em 

Aparecida destaca 60 anos do Sesi

Formação e empregabilidade 

“Antes quanto mais se trabalhava, melhor 
era para o dono da empresa. Atualmente, o 

grande paradigma é viver bem.” 

Jorge Luiz de Miranda, médico, em palestra no Fórum 
Qualidade de Vida: Trabalhador Saudável, Empresa 

Produtiva, ontem, no Teatro Sesi

Aeroporto

Cortes de conciliação

Aparecida de Goiânia aos 60 
anos de atividades da institui-
ção em Goiás, ao lado do autor 
da proposta, vereador Rosildo 
Manoel da Silva.

geradoras de renda. Junto com ou-
tras instituições, o IEL participou da 
qualificação socioprofissional. As 
ações do Pró-Jovem foram promo-
vidas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego e Prefeitura de Nerópolis, 
com execução do Senai e supervi-
são do IEL.

Aviação Civil da Presidência 
da República, Moreira Franco, 
e pelo presidente da Infraero, 
Gustavo Vale. Na ocasião, foram 
destacadas a atuação da Fieg 
em prol da infraestrutura em 
Goiás e seu papel na competiti-
vidade industrial.

Goiânia, para palestra, voltada 
para estudantes de Direito e ao 
público em geral, sobre Cortes 
de Conciliação. Confirmação 
de presença pelo telefone (62) 
3216-0441.


