
A Faculdade Senai Fatesg, em parceria com a Gerência de 
Recursos Humanos do Sistema Fieg e com a Associação dos 
Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego), realizou for-
matura dos concluintes de curso de aprendizagem em assis-
tente administrativo para pessoas com deficiência (PCD). Com 
duração de oito meses, a qualificação faz parte do Programa 
Senai de Ações Inclusivas, destinado a promover a capacitação 
profissional e a empregabilidade de pessoas com deficiência. 
Um dos concluintes é Felipe Feitoza, que foi vítima de violên-
cia urbana, em caso de grande repercussão, ocorrido em 2009, 
ao ser baleado na cabeça por engano quando estava em um 
ponto de ônibus na Avenida T-10, no Setor Bueno, em Goiânia. 
Desde o atentado, é o terceiro curso que o rapaz faz no Senai.

Em mensagem de Natal, o presidente da Fieg, Pedro Alves 
de Oliveira, manifesta confiança na superação das “numerosas 
dificuldades” enfrentadas pelo País durante o ano de 2015, 
sobretudo causadas pela crise política e econômica que com-
promete o setor produtivo e cria ambiente desfavorável de 
negócios. “Plenamente compenetrados dessa realidade conta-
giante, dirigentes e colaboradores do Sistema Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás – Fieg, Sesi, Senai, IEL Goiás e ICQ 
Brasil almejam-lhe um Natal feliz, prenúncio de um novo ano 
próspero de sucessos em todos os sentidos”, diz Pedro Alves. 

Senai forma turma de PCDs

“Esperança vem com o Natal”

Coordenador técnico do 
Programa de Desenvolvimen-
to de Fornecedores (PDF), o 
IEL e as mineradoras Anglo 
American, AngloGold Ashanti 
e Votorantim Metais premia-
ram três empresas ao concluir 
o segundo ciclo de qualifica-
ção em Goiás. A Transporta-
dora Aquino, de Barro Alto, 
a Vidro Arte, de Crixás, e a 
Lavanderia Sol Nascente, de 
Niquelândia, receberam um 
troféu pela assiduidade nas 

Empresário Antônio Pereira, da 
Lavanderia Sol Nascente, de Ni-
quelândia, exibe troféu

Felipe com os pais Nelson Feitoza e Telma Galdino: curso no Senai

Fornecedoras são premiadas no PDF

capacitações e por apresentarem evolução na gestão, de acordo 
com diagnóstico empresarial feito pelo IEL e que verifica o nível 
de gestão das fornecedoras.


