
A presidente Dilma Rousseff recebeu terça-feira, no Palácio 
do Planalto, os competidores brasileiros, entre eles três goianos, 
do 3º WorldSkills Américas, torneio interamericano de profis-
sões técnicas realizado em Bogotá, na Colômbia, entre 1º e 6 de 
abril. Gabriel de Castro Freitas, Paulo Henrique Castro, ambos da 
Escola Senai Vila Canaã, de Goiânia, e Selimar Dias dos Santos, 
do Senai Roberto Mange, de Anápolis, conquistaram medalhas 
de ouro nas ocupações de desenho assistido por computador, 
design gráfico e marcenaria, respectivamente.

Considerada a maior vitrine de inovações tecnológicas para a 
indústria do Centro-Oeste, a Feira de Fornecedores e Atualização 
Tecnológica da Indústria de Alimentação (Ffatia) será lançada 
segunda-feira, às 20 horas, na Casa da Indústria, em Goiânia. A 
9ª edição da Ffatia será realizada em outubro. Para participar do 
lançamento, confirmar presença pelo telefone (62) 3219-1467.

A Fieg entrega hoje a nove personalidades, no Teatro Sesi, no 
Setor Santa Genoveva, a Medalha da Ordem do Mérito Industrial, 
mais elevada condecoração da indústria. A homenagem é conce-
dida em reconhecimento do setor produtivo por relevantes ser-
viços prestados ao desenvolvimento socioeconômico do Estado. 
Os homenageados são: Antônio Benedito dos Santos, da Creme 
Mel Sorvetes; Cláudio Teixeira, da Italac; Edson Tavares, do Porto 
Seco Centro-Oeste; Haley Margon Vaz, ex-prefeito de Catalão; 
Ilézio Inácio Ferreira, da Consciente Construtora; José Evaristo 
dos Santos, presidente da Fecomércio; José Ricardo de Oliveira, 
do Café Rancheiro; José Taveira Rocha, secretário de Estado da 
Fazenda; e Luiz Maronezi, presidente da Goiás Fomento.

Responsável pela qualificação de profissionais e assessoria 
técnica para as empresas, a Escola Senai Vila Canaã dá novo im-
pulso ao seu parque editorial e gráfico com a implantação de um 
núcleo de impressão digital, inaugurado ontem. As melhorias 
incluem a instalação de novos equipamentos para acabamento 
editorial e de corte e vinco, além de um sistema de gravação de 
matrizes CTP (Computer to plate). 
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