
Duas delegações de empresários europeus desembarcam em 
Goiás para novas rodadas de negócios. Hoje, representantes de 
15 empresas da Catalunha, Nordeste da Espanha, se reúnem com 
membros do governo e empresas locais, para mostrar produtos e 
áreas de atuação. Amanhã, a Fieg recebe, na Casa da Indústria, a 
comitiva. Em Goiânia e Anápolis, representantes do Reino Unido 
mostram que o mercado britânico está aberto a produtos goianos. 

Simultaneamente à Olimpíada do Conhecimento, Belo 
Horizonte sedia o Festival Internacional de Robótica First Lego 
League, em que alunos do Sesi Canaã, de Goiânia, competem 
com um sistema que faz diagnóstico e orienta sobre risco em 
caso de terremoto. O evento é destinado a incentivar o uso da 
robótica na educação básica e despertar o interesse para car-
reiras tecnológicas e das engenharias.                                                                           

O Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho da 
Pessoa com Deficiência e Reabilitado pelo INSS realiza, no Centro 
Cultural Oscar Niemeyer, terça e quarta-feira, o 1º Congresso 
Goiano de Gestão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do 
INSS. O evento, com apoio do Sistema Fieg, da ABRH-GO, Adfego 
e do Ministério Público do Trabalho, busca qualificar gestores e 
diretores de empresas sobre o preenchimento de 2% a 5% de 
cargos com reabilitados e pessoas com deficiência. 

Quem pretende trabalhar com transporte de passageiros, seja 
em ônibus escolar ou viagens especiais, já pode fazer cursos com 
o padrão Senai de qualidade. Desde o final do mês de agosto, 
a instituição do Sistema Fieg está credenciada pelo Detran de 
Goiás a ministrar cursos na área, tais como transporte escolar, 
transporte de produtos perigosos, transporte coletivo de passa-
geiros, transporte de emergência e outros cursos especializados. 
O parecer favorável ao Senai foi dado no mês de agosto. 
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O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira (direita), visita, 
em Belo Horizonte, instalações da Olimpíada do Conhecimento, 
maior evento de educação profissional da América Latina. Goiás 
é representado por delegação integrada por 15 competidores 
do Senai, 4 do Instituto Federal (IFG) e 1 do Senac, que dispu-
tam medalhas em 19 ocupações profissionais. A Olimpíada do 
Conhecimento também recebeu ontem visita da presidente da 
República, Dilma Rousseff. 

Olimpíada avalia mão de obra


