
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Braga de Andrade, disse quarta-feira, em Goiânia, que, 
apesar da crise que afeta o País, a atividade empresarial começa 
a esboçar reação. “As coisas estão parando de piorar”, ponderou, 
citando sondagens de mercado feitas pela entidade. Diante do 
momento de dificuldades, ele conclamou o setor produtivo a bus-
car soluções, criatividade e inovação para retomar o crescimento.

Os presidentes da CNI, Robson Braga de Andrade, e da Fieg, Pedro Alves de 
Oliveira, inauguram o Instituto Senai de Tecnologia em Automação

Ao inaugurar o Instituto Senai de Tecnologia em Automação, 
que leva seu nome, Robson Braga disse que Senai e Sesi estão fo-
cados em melhorar a competitividade da indústria e elencou três 
ações desenvolvidas pelas instituições nesse sentido: educação 
profissional, tecnologia e inovação e saúde e segurança do traba-
lhador. Ele citou a parceria firmada, também na quarta-feira com 
o governo federal, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), visando melhorar a educa-
ção e a competitividade do País. “Essa iniciativa é um grande esfor-
ço do Sesi e do Senai em colaborar na missão de termos trabalha-
dores mais bem qualificados que possam tornar nossa indústria 
cada vez mais competitiva. Nosso compromisso continua firme no 
sentido de apoiar o desenvolvimento do Brasil”, disse.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) completou ontem 46 anos de 
atuação em Goiás. Criado em 1970 com o objetivo de promover 
a interação entre a indústria e a universidade, o IEL, atualmente, 
oferece soluções para empresas, profissionais e estudantes em 
duas grandes linhas de atuação: desenvolvimento empresarial, 
estágio e desenvolvimento profissional. 

A Fieg, por meio de seu Centro Internacional de Negócios 
(CIN/Fieg) e Conselho Temático de Comércio Exterior, divulga a 
programação dos cursos de capacitação empresarial em comér-
cio exterior, agendados para o primeiro semestre de 2016. No 
dia 30 de março, o especialista Luiz Roberto Oliveira falará sobre 
Planejamento Estratégico de Importação e Exportação. Os cur-
sos subsequentes são Importação Passo a Passo, dia 27 de abril; 
Formação de Preço para Importação e Exportação, dia 17 de 
maio; e Logística Internacional, dia 5 de julho. Informações pelo 
telefone (62) 3501-0044.
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