
O IEL Catalão, que funciona dentro da Escola Senai local, com-
pleta amanhã oito anos de sua instalação na cidade, onde aten-
de toda a Região Sudeste, com atuação marcada pelo desenvol-
vimento de talentos, por meio da construção e disseminação do 
conhecimento, contribuindo para a competitividade da indústria. 
A data será marcada por apresentações artísticas e palestras. A 
comemoração inclui participação na Semana do Administrador, 
promovida pelo Centro de Ensino Superior de Catalão (Cesuc).

Pelo quinto ano consecutivo, a Unidade Integrada Sesi Senai 
Rio Verde manteve a liderança entre as instituições de educa-
ção profissional mais lembradas pela comunidade local no Pop 
List. Pesquisa de mercado realizada anualmente pelo Instituto 
Verus para O POPULAR, o estudo mede o grau de fixação na 
mente do consumidor das marcas de produtos e empresas. A 
entrega do troféu será realizada hoje, no Clube Dona Gercina.

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), 
por meio do seu Conselho Temático de Comércio Exterior 
(Ctcomex) e do Centro Internacional de Negócios (CIN), re-
aliza dia 24 o curso de Contratos Internacionais de Compra e 
Venda de Mercadoria. Inscrições pelo site www.cinfieg.org.br. 
Informações pelo telefone 3219-1782.

A empresa Delta Airlines apresenta hoje, às 16 horas, na Casa 
da Indústria, o novo serviço de cargas aéreas Brasília-Atlanta-
Brasília. O vôo será feito com Boeing 767-300ER. 

IEL Catalão festeja 8 anos

Senai mantém liderança no Sudoeste 

Contratos Internacionais

Voo para Atlanta

Cinco alunos do Senai Goiás conquistaram certificados de ex-
celência na 8ª edição da Olimpíada do Conhecimento – maior 
evento de educação profissional da América Latina, encerrado 
no fim de semana, em Belo Horizonte. Eles competiram nas ocu-
pações de sistema de transporte da informação, tornearia a CNC, 
soldagem, instrumentação e controle de processo e panificação. 
Nas provas, destinadas a avaliar a qualidade da preparação de 
mão de obra para o setor produtivo, enfrentaram desafios seme-
lhantes aos do dia a dia no mercado de trabalho. Em escala com 
pontuação máxima de 600 pontos, o certificado de excelência é 
concedido àqueles que superam a marca de 500 pontos.

Excelência em qualificação


