
Os preparativos para a mis-
são comercial goiana à Coreia 
do Sul foram acelerados duran-
te encontro realizado na Casa 
da Indústria com a participação 
de diretores da Fieg, do ge-
rente comercial do Consulado 
da República da Coreia, Suk 
Soo Jung, do presidente da 
Brako Internacional, Chang Joo 
Na, e da Brako Brasil, Guido 

Realizada há 12 anos por 
alunos e professores do Sesi 
Campinas, a campanha Doe 
Sangue, Doe Vida será ree-
ditada amanhã, entre 8h30 
e 16h30. Numa parceria 
com o Hemocentro de Goiás 
(Hemogo), a iniciativa mo-
biliza 2 mil voluntários e a 

Entidades do Sistema 
Fieg participam do programa 
Governo Itinerante, coorde-
nado pela Secretaria Estadual 
de Articulação Institucional 
(Searti), com prestação de ser-
viços para a população carente 
de Goiânia, Anápolis, Formosa, 
Trindade e Entorno do Distrito 
Federal. A primeira edição de 
2013 do programa ocorreu 
nos dias 18 e 19 de abril, no 
Setor Morada do Sol, na Região 

Responsável pela formação 
de profissionais para o setor de 
manutenção de aeronaves em 
Goiás, a Faculdade de Tecnologia 
Senai Ítalo Bologna sedia, no sá-
bado, dia 27, das 8 às 18 horas, o 
3º Seminário Segurança de Voo. 

Ainda neste mês o IEL Goiás 
está com inscrições abertas para 
treinamentos empresariais. Hoje e 
amanhã será desenvolvido o curso 
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Arantes, além de representan-
tes do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), do governo 
estadual e lideranças empresa-
riais. As áreas de inovação e de 
educação deverão concentrar 
as conversações entre o Estado 
e aquele país, com perspectivas 
de atração de investimentos. 

expectativa é a de superar os 
resultados de 2012, quando 
600 bolsas foram arrecada-
das no dia do evento. Nesta 
sexta-feira, 20 funcionários 
do Hemocentro vão atuar em 
um ponto de coleta que será 
montado na escola do Sesi, 
em Campinas.

Noroeste de Goiânia. No local, 
o Sesi desenvolveu oficinas de 
biscuit, gesso e brigadeiro, com 
capacidade para atender cer-
ca de 250 pessoas. O Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL) contou com 
quatro postos com acesso à in-
ternet para cadastro de alunos 
a vagas de estágios e currículos 
de profissionais em oportunida-
des de emprego. O Senai rece-
beu inscrições para cursos de 
educação a distância.

Promovido pelo Serviço Regional 
de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (Seripa 
6), do Comando da Aeronáutica, 
de Brasília, o evento inclui ciclo 
de palestras sobre o panorama 
atual da atividade aérea.

Auditoria em 5S. A programação 
completa dos cursos oferecidos no 
decorrer do ano está no site www.
ielgo.com.br.


