
O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, participa de 
missão comercial à Rússia e leste europeu. Na República de 
Belarus, no início desta semana, a comitiva goiana se reuniu 
com empresários locais e manifestou interesse em ampliar a 
corrente comercial. O presidente da Fieg apresentou alguns 
números importantes da indústria goiana. Ainda na missão, 
a Fieg assinou carta de intenções para aumentar as relações 
comerciais com a Associação para a Promoção de Negócios de 
São Petersburgo, na Rússia.

Pedro Alves de Oliveira está otimista com o convênio e 
acredita na geração de futuros negócios. O termo prevê a 
organizações de feiras, exposições, seminários, intercâmbio de 
informações e tecnologias. A missão passará ainda pela Polônia 
e retorna ao Brasil no fim de semana.

Chegou o mês de julho e o Sesi realiza a já tradicional Colônia 
de Férias, aberta a colaboradores da indústria e à comunida-
de. Em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Anápolis, 
Niquelândia, Barro Alto e Catalão, as unidades preparam progra-
mações que incluem atividades recreativas, aquáticas, esporti-
vas e culturais. Há também teatro, cinema, passeios, oficinas de 
culinária, gincanas, futebol de sabão e uma série de ações que 
prometem fazer a alegria da garotada. Confira os locais, horários 
e mais informações no site www.sesigo.org.br.

O Programa Conexão Mundo, que oferece aulas gratuitas e di-
ferenciadas de inglês a um grupo de alunos do Sesi e Senai em 
Goiás, entra em nova etapa, com a chegada de instrutores ameri-
canos, dia 4 de julho. Os 48 estudantes e participantes do projeto 
Escola Senai Dr. Celso Charuri, em Aparecida de Goiânia, poderão 
agora colocar em prática o que aprenderam desde o começo do 
curso, via plataformas virtuais de aprendizagem e redes sociais.

A Faculdade Senai Ítalo Bologna realiza hoje, às 19 horas, a en-
trega dos certificados aos 29 concluintes do curso soldador arco 
elétrico, desenvolvido em parceria com os sindicatos patronal e 
de trabalhadores das indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico (Simelgo e Sindmetal).
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