
O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, recebe do 
governador Marconi Perillo a Medalha da Ordem do Mérito 
Tiradentes, no grau Grã Cruz, maior condecoração da Polícia 
Militar do Estado de Goiás, por serviços relevantes prestados 
à corporação. O vice-presidente da Fieg e presidente do 
Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de Goiás (Sigego), 
Antônio Almeida, também foi homenageado.

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico do Estado de Goiás (Simelgo) promove no dia 
6 de agosto, das 8 às 11 horas, na Casa da Indústria, oficina tec-
nológica direcionada a micro e pequenos empresários filiados à 
entidade, com orientações para melhoria do processo produtivo 
e ajuste de exigências legais. Os assuntos serão abordados por 
palestrantes do Sesi, Senai e IEL. Haverá ainda rodada de negó-
cios.  As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Simelgo, 
com Neli, pelo telefone (62) 3224-4462.

O Senai oferece 182 vagas para cursos técnicos gratuitos por 
meio do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional 
e Tecnológica (Sisutec), com aulas já a partir de agosto. As ha-
bilitações, em química, eletromecânica, mecânica e mineração, 
serão ministradas em Catalão, Rio Verde, Mineiros e Itumbiara. 
As inscrições terminam domingo. O cadastro deve ser feito pela 
internet, no site sisutec.mec.gov.br. O candidato precisa ter con-
cluído o ensino médio a partir de 2012 e feito o Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio) do ano passado, não podendo ter 
zerado a redação. Há reserva de 85% das vagas para candidatos 
que tenham feito o ensino médio em escola pública ou na rede 
particular com bolsa integral.

O Senai está com inscrições abertas até 12 de agosto a vários 
cursos na modalidade de educação a distância (EaD) destina-
dos a preparar mão de obra para o mercado de trabalho. Com 
aulas a partir de agosto, são oferecidas 1.950 vagas em cursos 
técnicos, de nível médio, em logística, segurança do trabalho, 
automação industrial e edificações. Há também qualificação 
nas áreas administrativas, informática, eletricidade e mecâni-
ca. As inscrições deverão ser feitas pelo site www.sistemafieg.
org.br/portalcliente. Mais informações pelo telefone 4002-
6213, em Goiânia, e 0800 642-1313, para demais localidades.
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