
Aluno da Escola Senai Vila Canaã, Vinícius Batista da Silva 
(foto), de 21 anos, integra a delegação brasileira de 56 jovens 
profissionais que vão disputar medalhas na 43ª edição da 
WorldSkills Competition, o mundial de profissões, que será 
realizado em São Paulo, de 11 a 16 de agosto, no Anhembi 
Parque. Ele concorre na ocupação de manutenção de veículos 
pesados. Na competição, os mais de 1,2 mil participantes de 
63 países têm menos de 22 anos e disputam medalhas em 50 
profissões da indústria e do setor de serviços. Em quatro dias de 
provas, eles precisam alcançar índices de excelência ao executar 
tarefas semelhantes às do dia a dia do setor produtivo. 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial Goiano (ICEI), 
pesquisado mensalmente pela Fieg, registrou em junho pequeno 
avanço, de 2,3 pontos. Apesar de positivo, o resultado é insuficien-
te para reverter a baixa confiança apresentada pelos empresários 
locais desde julho do ano passado. O indicador é utilizado para 
identificar mudança de tendência na produção industrial. Os 
ajustes fiscais implementados pelo governo federal, a retração do 
mercado consumidor, inflação em alta e taxas de juros elevadas 
são os principais fatores que contribuem para o cenário da baixa 
confiança empresarial. Saiba mais no site www.sistemafieg.org.br.

Empresários do setor de alimentos e bebidas têm até o dia 31 de 
julho para se inscrever na Missão Empresarial Prospectiva à Feira 
Anuga 2015, que será realizada na Alemanha, entre os dias 8 e 15 
de outubro. Maior feira mundial para indústria e comércio, a Anuga 
mostra tendências e inovações globais para o setor. Mais informa-
ções pelo telefone (62) 3219-1488 ou cin@sistemafieg.org.br.

O IEL Goiás oferece em agosto o curso Comunicação Assertiva 
e Administração de Conflitos, destinado a profissionais que dese-
jam aprimorar técnicas e práticas na resolução de problemas. O 
objetivo é repassar aos participantes um conjunto de técnicas e 
atitudes em situações potencialmente conflituosas no ambiente 
de trabalho ou fora dele, para que possam transformar os conflitos 
em oportunidades de crescimento pessoal e profissional, indivi-
dual e de grupo. Outras opções de treinamento para agosto são: 
Interpretação e Auditoria Interna da Qualidade, Mapeamento de 
Processos. Veja mais no site www.ielgo.com.br
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