
Especialista do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), Ismael Gílio (esquerda) fala no workshop Atração de 
Investimentos Privados na Indústria Metalmecânica de Goiás, rea-
lizado ontem na Casa da Indústria. O evento, promoção da Fieg em 
parceria com BID e CNI, debateu perspectivas de aprimoramento 
de políticas e instrumentos de fomento e de investimentos.

Em meio à grande demanda por mão de obra qualificada, as 
unidades do Senai Goiás estão com inscrições abertas a diversos 
cursos de habilitação técnica e graduação tecnológica. Uma no-
vidade este ano é o tecnólogo em manutenção industrial, que 
será ministrado em Anápolis. As inscrições para o processo se-
letivo podem ser feitas até 30 de maio, para os cursos de habili-
tação técnica, de nível médio, e até 6 de junho para o vestibular 
das graduações tecnológicas. Mais informações pelos telefones 
4002-6213, em Goiânia, 0800 642-1313, para demais cidades. 
Relação completa dos cursos no site www.senaigo.com.br.

Mais de 30 projetos concorrem na 10ª edição do Prêmio IEL de 
Estágio 2014, nas categorias pequena, média e grande empre-
sa. Promovida anualmente pelo IEL Goiás, a etapa é passaporte 
à fase nacional, coordenada pelo IEL Núcleo Central. Estão no 
páreo estagiários de empresas públicas e privadas de Goiânia, 
Guapó, Senador Canedo e Valparaíso. Até o final do mês, a comis-
são julgadora, composta por representantes de empresas, do go-
verno e de instituições de ensino, prossegue com as avaliações e 
visitas in loco nas organizações cujos projetos foram classifica-
dos. Os finalistas serão conhecidos no dia 14 de agosto.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), com o apoio da Fieg, realiza, entre os dias 13 e 15, 
palestras em quatro municípios goianos para divulgar suas 
principais linhas de crédito e procedimentos para contratação. 
Itumbiara e Rio Verde abrem o ciclo na terça-feira, seguidas de 
Catalão, na quarta, e Goiânia, na quinta. Em Goiânia e Itumbiara, 
as inscrições serão feitas no site www.bndes.gov.br/palestras. 
Em Catalão, pelo e-mail daytta.senai@sistemafieg.org.br e in-
formações pelo fone (64) 3411-1065). Em Rio Verde, pelo e-mail 
antonioteles@sistemafieg.org.br. Telefone (64) 3624-4420.
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