
Visita – O presidente do Conselho Nacional do Sesi, ex-minis-
tro Gilberto Carvalho (centro), é recebido na Casa da Indústria, 
em Goiânia, pelo presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, 
também diretor regional do Sesi, e pelo superintendente, Paulo 
Vargas. Acompanhado também do superintendente do Conselho 
Nacional, o goiano Carlos Boaventura, ele ainda visitou as unida-
des Sesi Planalto, na capital, e Sesi Senai Aparecida de Goiânia, 
onde conheceu boas experiências da instituição no Estado.

O Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das 
Pessoas com Deficiência e Reabilitados pelo INSS (Fimtpoder) 
lança quarta-feira (9) a campanha publicitária Iguais Como Você 
e Eu. O objetivo é difundir na sociedade o respeito pela diversi-
dade e combater o preconceito e a discriminação no mercado 
de trabalho contra afrodescendentes, grupos LGBT, mulheres, 
pessoas com deficiência e pessoas carentes.

A Escola Senai Vila Canaã, de Goiânia, realiza amanhã, às 
10h30, palestra sobre Boas Práticas de Fabricação, com a con-
sultora Vilmara Franco, engenheira de alimentos da unidade. O 
objetivo é conscientizar os empresários sobre a importância da 
implantação do programa de segurança alimentar nos proces-
sos produtivos do segmento de alimentos.

O Senai vai oferecer em Goiás, até o fim do ano, mais de 5 mil 
novas vagas em cursos técnicos e de formação inicial no âmbito 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). A qualificação profissional contempla trabalhado-
res e candidatos ao primeiro emprego em 70 municípios goia-
nos, abrangendo diversas áreas. Mais informações na página do 
Pronatec na internet (http://pronatec.mec.gov.br). Os candidatos 
terão bolsa integral e auxílio para transporte e alimentação.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e a Escola de Negócios e 
Empreendedorismo Internacional (SIBE) da Universidade de 
Steinbeis, da Alemanha, promovem dia 15 de setembro, em 
Goiânia, o Workshop Gestão da Inovação, conduzido pelos es-
pecialistas internacionais Peter Dostler e Fábio Zimmermann. 
Empresários e executivos terão a chance de se qualificar no as-
sunto por meio de um processo de educação internacional. As 
inscrições podem ser feitas pelo telefone (62) 3257-6521.
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