
As empresas Agroquima (categoria médio porte) e Heinz 
Brasil (categoria grande porte) e a estagiária Thais Laura dos 
Santos, da UFG, subiram ao pódio na fase nacional do Prêmio IEL 
de Estágio, realizada em Fortaleza, na semana passada. As em-
presas conquistaram o 2º lugar em suas respectivas categorias e 
a estagiária, a 3ª colocação.  

Fieg e Senai promovem amanhã workshop para discutir os 
transtornos enfrentados pela indústria na área de energia elé-
trica. O evento, na Casa da Indústria, às 14 horas, debaterá al-
ternativas para redução de custos, como eficiência energética, 
autoprodução de energia  e migração para o mercado livre de 
comercialização de energia. Os palestrantes serão o engenhei-
ro Paulo Okigami, da área de Serviços de Tecnologia e Inovação 
do Senai Goiás, e pelo diretor da BCenergia, Alessandro Cunha.

A Casa da Indústria sedia amanhã, das 8h30 às 12 horas, o 
seminário Diálogo da Terceirização, envolvendo trabalhadores e 
empresários. A programação prevê palestra do ministro do TST 
Guilherme Augusto Caputo Bastos e exposições do ex-deputado 
federal Sandro Mabel, autor do projeto da terceirização; Rafael 
Lara Martins, presidente do Instituto Goiano de Direito do 
Trabalho; e Genival Beserra Leite, presidente do Sindicato dos 
Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros 
de São Paulo.

A indústria brasileira do petróleo será foco de palestra em 
Goiânia, terça-feira (10), às 14 horas, na Casa da Indústria. 
O presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (IBP), Jorge Camargo, falará sobre o setor. 
A iniciativa é da Câmara Setorial de Mineração da Fieg, com 
apoio da Associação dos Geólogos de Goiás. Informações pelo 
telefone (62) 3501-0024.

O Sesi inaugura segunda-feira, às 16 horas, na Cicopal, 
em Senador Canedo, mais uma Biblioteca Indústria do 
Conhecimento, centro multimídia destinado a promover o aces-
so de trabalhadores do setor à leitura e pesquisa, além de inclu-
são digital. É a 12ª unidade implantada pelo Sesi em Goiás.
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