
Diante de contexto em que as demandas e as situações de es-
cassez já refletem nos custos das empresas, a Fieg e a CNI realizam 
segunda-feira, na Casa da Indústria, o workshop Cenário Mundial 
do Uso da Água como Fator de Desenvolvimento Sustentável. O 
presidente do Conselho Mundial da Água, o brasileiro Benedito 
Braga, apresentará painel sobre Segurança Hídrica Global, seguido 
por especialistas da indústria, irrigação, setor elétrico e mineração.

Principal polo industrial e tecnológico do sul da Europa, cons-
tituindo o sexto maior centro investidor estrangeiro no Brasil, a 
região da Catalunha, na Espanha, será alvo de encontro na Casa 
da Indústria, segunda-feira, a partir das 14 horas. A reunião de 
trabalho, juntamente com integrantes do Fórum Empresarial de 
Goiás, busca estabelecer um canal de comunicação com repre-
sentantes da Acció (Agència per a la Competitivitat de l’Empreza, 
órgão vinculado ao governo da Catalunha, diante de interesse 
de investir em Goiás. Entre os visitantes, estará presente o diretor 
da Acció, Josep Buades.

Indústrias goianas de pequeno, médio e grande porte têm até 
terça-feira para inscrever seus estagiários na 10ª edição do Prêmio 
IEL de Estágio. Além de premiação em dinheiro, os primeiros colo-
cados em cada categoria serão indicados à fase nacional.

Gabriel de Castro Freitas, Paulo Henrique Castro, da Escola 
Senai Vila Canaã, de Goiânia, e Selimar Dias dos Santos, da 
Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange, de Anápolis, são 
recepcionados com festa em Goiânia. Os três conquistaram me-
dalhas de ouro no WorldSkills Americas, competição interameri-
cana de profissões técnicas, encerrada domingo em Bogotá, na 
Colômbia, nas ocupações de desenho assistido por computador, 
design gráfico e marcenaria, respectivamente. O trio ajudou o 
Brasil a obter o melhor resultado entre 17 países. Em homena-
gem ontem na Escola Senai Vila Canaã, o vice-presidente da Fieg 
e presidente do Sigego, Antônio Almeida, destacou a vitória dos 
alunos. “Goiás teve 100% de aproveitamento na disputa por me-
dalhas. Estamos no caminho certo. O Senai é a base para um futu-
ro seguro”, disse. Para o diretor regional do Senai, Paulo Vargas, as 
medalhas espelham a qualidade da formação profissional.

Uso sustentável da água

Negócios da Catalunha

Prêmio IEL de Estágio inscreve até 3ª feira

Goiás traz 3 medalhas de ouro de Bogotá


