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Fieg considera positiva missão ao Oriente

SENAI, 65 ANOS EM GOIÁS

Mão de obra e soluçoes                    
tecnológicas para indústria

Alunas em laboratório do curso de processos químicos do Senai, em Anápolis

Café com CBN no Senai - Com o tema A Competitividade na Indústria e a Formação 
de Mão de Obra, a Rádio CBN Goiânia (97.1) transmite hoje, às 9 horas, da Faculdade Senai Ítalo 
Bologna, o programa Café com CBN. Empresários e especialistas debaterão assuntos como mercado 
de trabalho e formação profissional, educação a distância, inovação e o que falta para a indústria ser 
mais competitiva. A atividade faz parte das comemorações dos 65 anos do Senai em Goiás.

De volta da missão 
comercial goiana ao Oriente 
Médio, o presidente da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira, 
considerou positivos os 
resultados de ampliação 
das relações bilaterais com 

os países visitados e de 
perspectivas de negócios com 
Goiás, sobretudo o interesse de 
investidores árabes em operar 
no Aeroporto de Cargas de 
Anápolis, em construção pelo 
governo do Estado.  

Negócios com 
Taiwan – A Fieg realiza 
dia 22 de março, na Casa 
da Indústria, o Seminário 
Oportunidades de Negócios 
entre Goiás e Taiwan. 
Informações pelo telefone  
(62) 3501-0045.

Pioneiro das instituições 
da indústria em Goiás, 
o Senai completa hoje 
65 anos com o  status de 
referência na qualificação de 
profissionais para o mercado 
de trabalho – da aprendizagem 
à graduação tecnológica – e 
com atuação consolidada 
também como provedor de 
soluções tecnológicas para 
as empresas. Em meio ao 
desemprego recorde, o Senai 
exibe números expressivos de 
capacitação. No ano passado, 
registrou 142.182 matrículas 
em cursos oferecidos 
em unidades instaladas 
nos principais polos de 
desenvolvimento do Estado.
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