
A presidente Dilma Rousseff cumprimenta Cárita Nepomuceno, 
concluinte do curso técnico em edificações do Senai de Goiás, 
observada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e pelo 
ministro da Educação, Henrique Paim. Em solenidade no Palácio 
do Planalto, em Brasília, ela lançou ontem a segunda etapa do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), que prevê a oferta de 12 milhões de vagas em 220 
cursos técnicos e 646 cursos de qualificação a partir de 2015. O 
Senai é o principal parceiro do governo federal na oferta de cur-
sos por meio do Pronatec.

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ Brasil) rece-
be até amanhã inscrições ao evento comemorativo ao Dia do 
Consultor (27 de junho). A promoção consta de palestras com 
especialistas. Delegado oficial da ISO e coordenador técnico 
do Comitê Brasileiro da Qualidade (CB-25) da ABNT, Luís Carlos 
Nascimento vai falar sobre a nova norma 9001:2015. Juliano 
Otero, auditor do ICQ Brasil, abordará o tema A Norma de 
Desempenho NBR 15575 e seus Impactos na Construção. As ati-
vidades serão realizadas na Casa da Indústria, das 14 às 17 horas. 
Inscrições pelo e-mail giselia.icqbrasil@sistemafieg.org.br.

Responsável pela execução, em nível nacional, de capacita-
ção para incrementar uso de pescado no preparo da merenda 
escolar, o Senai Goiás reuniu terça-feira, na Casa da Indústria, re-
presentantes das Secretarias de Educação de Goiânia, Anápolis e 
Aparecida. Novo encontro, com participação de técnicos do Sesi 
Nacional e da Coordenação de Projetos Especiais do Senai, ficou 
marcado para terça-feira, na Casa da Indústria.

A Fieg e seu Conselho Temático de Meio Ambiente mobilizam 
empresas para participar de capacitação para preenchimento 
da planilha do Inventário de Resíduos Sólidos Industriais e de 
Mineração. Trata-se de procedimento obrigatório, determinado 
por resolução do Conama. O curso, promovido pela Secretaria de 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), será realizado 
dia 30 de junho, na Casa da Indústria. Inscrição gratuita pelo te-
lefones: 3219-1326 / 1419. O preenchimento da planilha deverá 
ser feito no site da Semarh, até 31 de julho.
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