
Goiás ficou em segundo lugar no sistema de avaliação 
Regras de Desempenho 2014, realizado anualmente pelo Senai 
Nacional. Com o resultado, o regional goiano recebeu um prêmio 
de R$ 400 mil para investir em infraestrutura e desenvolvimento 
de pessoal. O Regional goiano se destacou em seis dos oito indi-
cadores avaliados, como Ocupação de Egressos da Habilitação 
Técnica e Sustentabilidade em Educação Profissional e Serviços 
Técnicos e Tecnológicos. 

Ao completar 45 anos em Goiás, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 
lança no mercado novos serviços destinados a jovens em início 
de carreira em sua relação com o mundo do trabalho. Os progra-
mas Foco na Carreia e o Aprendiz reforçam o portfólio de servi-
ços do instituto, somando-se à promoção e ao encaminhamento 
de estágio.

Senai Goiás é 2º em ranking nacional

IEL faz 45 anos e lança novos serviços

Alunos do Sesi Canaã, de Goiânia, comemoram classificação 
para o mundial do Torneio de Robótica First Lego League (FLL), 
que será realizado no início de maio, provavelmente na África 
do Sul. Composta por dez estudantes, com idade entre 12 e 15 
anos, a equipe Sesi Canaã Robots ficou entre os oito times cam-
peões da etapa nacional da competição, disputada em Brasília, 
no fim de semana. Eles desenvolveram um ambiente virtual, 
chamado Avatar, que ajuda pessoas com discalculia (dificulda-
de com matemática) a aprender por meio de jogos interativos. 
É a segunda vez que uma equipe do Sesi de Goiás chega à eta-
pa internacional do torneio. A primeira vez foi no ano passado, 
quando o mundial foi realizado em Belo Horizonte.

Sesi Goiás no mundial de Robótica

•	ComérCio	exterior – No dia 25 de março, a Fieg realiza, por 
meio de seu Centro Internacional de Negócios e do Conselho 
Temático de Comércio Exterior, o curso “Como Estruturar um 
Departamento de Comércio Exterior”, ministrado pelo especia-
lista Luiz Roberto Oliveira. As inscrições devem ser feitas pelo site 
www.cinfieg.org.br. Informações pelo telefone (62) 3219 – 1782.

•	Competitividade	em	foCo – Sindmóveis e Sindpão promo-
vem dias 24 e 25 de março, respectivamente, na Casa da Indústria, 
encontro com empresários de panificação e móveis participan-
tes de mais uma etapa do Programa de Apoio à Competitividade 
das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi). As atividades são 
desenvolvidas em parceria entre CNI, Sebrae e Fieg.


