
A Faculdade Senai Fatesg realiza, amanhã (18), aula inau-
gural do MBA em Estruturas de Aço, direcionada à capaci-
tação de recursos humanos para atender a um mercado 
em expansão. No sábado, a unidade inicia turma exclusiva 
da especialização em Gestão da Logística para 25 funcio-
nários da Saneago.

No dia 30 de março, a Fieg sedia o curso Planejamento 
Estratégico de Importação e Exportação, ministrado pelo 
especialista Luiz Roberto Oliveira. Com carga horário de 8 
horas, o curso é direcionado a profissionais que atuam, di-
reta ou indiretamente, em áreas relacionadas ao comércio 
exterior. A programação prevê ainda os cursos 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. A iniciativa é do Centro 
Internacional de Negócios da Fieg e Conselho Temático de 
Comércio Exterior. Informações pelo telefone (62) 3501-
0044 ou pelo site www.sistemafieg.org.br.

O Senai está com inscrições abertas a vários cursos na mo-
dalidade de educação a distância (EaD) destinados a pre-
parar mão de obra para o mercado de trabalho. São ofe-
recidas 2.150 vagas em cursos técnicos, de nível médio, 
em logística, segurança do trabalho, automação industrial 
e de manutenção e suporte de informática. Há também 
qualificação profissional nas áreas administrativas, infor-
mática, eletricidade e mecânica. As inscrições devem ser 
feitas pelo site www.senaigo.com.br. Mais informações 
pelos telefones 4002-6213, em Goiânia, e 0800 642-1313, 
para demais localidades.

Desenvolvimento de Goiânia – Integrantes do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e 
Estratégico de Goiânia (Codese) participam de reunião 
na Casa da Indústria, sede da Fieg. O organismo, forma-
do por várias entidades apartidárias e sem fins lucrativos, 
tem como objetivo planejar, formular e fazer executar as 
políticas de desenvolvimento econômico da cidade.
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