
O Senai Goiás vai ampliar em quase 50% a oferta de cursos 
por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), passando de 21.709 matrículas no ano pas-
sado para 32.442 mil novas vagas, em 123 municípios goianos, em 
2014. A previsão integra metais nacionais do programa anuncia-
das terça-feira pela presidente Dilma Rousseff em mensagem a 
grupo de 1.244 concluintes de cursos profissionalizantes ministra-
dos gratuitamente em Goiás no âmbito do Pronatec. A solenidade 
contou presença do ministro da Educação, José Henrique Paim, do 
governador Marconi Perillo, e do presidente da Fieg, Pedro Alves.  

A Casa da Indústria sedia segunda-feira, às 8h30, o workshop 
Cenário Mundial do Uso da Água como Fator do Desenvolvimento 
Sustentável. O evento, promovido pela CNI e Fieg, discutirá as 
oportunidades decorrentes de uma eficiente gestão dos re-
cursos hídricos. O presidente do Conselho Mundial da Água, 
Benedito Braga, fará um painel sobre Segurança Hídrica Global. 
Os presidentes da Fiemg, Olavo Machado, da Faeg, José Mário 
Schreiner, da Associação Brasileira das Empresas Geradoras 
de Energia Elétrica (Abrage), Flávio Neiva, e o gerente geral 
de Sustentabilidade na Votorantim Metais Mineração, Ricardo 
Barbosa dos Santos, apresentarão o posicionamento do setor 
empresarial. Inscrições pelos telefones 3219-1326/1419.

O IEL Goiás oferece, neste mês, três cursos na área de gestão: 
Eneagrama na Empresa Módulo 1 (dias 15 e 16); O Papel do RD nas 
Organizações (dias 24 e 25) e Oratória para Gestores e Executivos 
(dias 29 e 30). Mais detalhes no site  www.ielgo.com.br.

Com apoio do IEL, o Sindicato das Entidades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Educação Superior do Estado de Goiás 
encerra amanhã o 5º Fórum de Educação Superior do Estado de 
Goiás, realizado desde quarta-feira, na Casa da Indústria.
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Cárita Nepomuceno, concluinte do curso técnico em edificações no Senai 
e oradora da turma de formandos, com o presidente da Fieg, Pedro Alves


