
Dentro das ações para im-
plantação do Instituto Senai 
de Inovação em Logística, a 
Faculdade Senai de Tecnologia 
e Desenvolvimento Gerencial 

Já estão abertas as ins-
crições para a edição 2013 
do Prêmio Aquino Porto de 
Excelência Gráfica Criação 
e Produção, realizado pelo 

O empresário Wilson de 
Oliveira assume o comando 
da Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás até 12 
de julho. Presidente da Acia, 
ele ocupa o cargo com a via-
gem do presidente, Pedro 
Alves de Oliveira, para 

Nos dias 10 e 12 de julho, 
o IEL Goiás vai realizar o cur-
so Interpretação e Auditoria 
Interna da Qualidade/NBR 
ISO 9001:2008, destinado a 

Mais de mil pessoas vão 
participar da edição 2013 da 
Corrida Sesi do Trabalhador, do-
mingo, em Anápolis. A largada 
será em frente à Unidade Sesi 
Jaiara, na Avenida Tiradentes, às 
8 horas. A competição terá per-
curso de 10 e 5 quilômetros, nas 
categorias masculina e feminina 
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Corrida Sesi do Trabalhador

(Fatesg) realizou ontem, na 
Casa da Indústria, o workshop 
Identificação de Demandas, 
com participação de especia-
listas e empresários de diversos 
segmentos, que discutiram as 
principais atividades e gargalos 
do setor de logística em Goiás. 
Na ocasião, o especialista em 
desenvolvimento industrial do 
Senai Nacional, Alberto Xavier 
Pavim (foto), apresentou o 
Programa Senai de Apoio à 
Competitividade, que prevê a 
aplicação de recursos para ex-
pansão da rede de ensino da 
instituição em todo o País.

Sigego e pela Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica 
em Goiás (Abigraf-GO). 
Informações pelo telefone (62) 
3223-6515.

Liepzig, na Alemanha, onde 
vai acompanhar o WorldSkills 
International, competição que 
reúne instituições de educação 
profissional de todos os conti-
nentes, a exemplo do Senai, no 
Brasil. Atualmente, há 64 paí-
ses membros.

profissionais do setor e demais 
interessados em atuar na área 
de qualidade. Informações e 
inscrições no site www.ielgo.
com.br.

e é destinada a incentivar a prá-
tica esportiva visando à melhoria 
da qualidade de vida dos traba-
lhadores da indústria. Realização 
do Sesi Goiás, a corrida tem 
apoio da Prefeitura de Anápolis. 
O Corpo de Bombeiros e o Samu 
são parceiros do Sesi. O evento é 
patrocinado pela Midway.


