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MEC estuda proposta da Fieg

Sesi Folia deve 
reunir mais de 5 mil

Em resposta à proposta 
apresentada ao presidente 
Michel Temer, o Ministério 
da Educação enviou ofício 
à Fieg informando que a 
Presidência da República 
estuda a possibilidade de 
parceria com o Sistema S para 
expansão do ensino técnico 
de nível médio, no âmbito do 
MedioTec. Trata-se de nova 
ação do Pronatec, do governo 
federal, destinada a oferecer 

Tradicional opção de 
carnaval dos trabalhadores da 
indústria, o Sesi Folia 2017 
deve reunir mais de 5 mil 
pessoas no Clube Ferreira 
Pacheco, entre sábado e 
quarta-feira. A unidade 
preparou programação 
especial para os quatro dias 
de festa. Os trabalhadores 
têm entrada franca, assim 
como seus familiares, desde 
que apresentem crachá e 
documentação. A comunidade 
também pode participar (o 
ingresso custa 30 reais). 

Meio aMbiente  - O presidente da Agência Municipal do Meio 
Ambiente (Amma), Gilberto Marques Neto, foi recebido ontem, na 
Casa da Indústria, pelo presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, 
e diretoria. No encontro, destinado a estreitar diálogo, a Fieg apre-
sentou documento com sugestões visando à melhoria no atendimento 
da agência ao setor produtivo.

vagas em cursos técnicos 
concomitantemente ao ensino 
médio a alunos regularmente 
matriculados na rede pública 
de educação. Os cursos do 
MedioTec, que podem ter 
duração de um a dois anos 
e meio, deverão ter início 
em julho, segundo informa 
Marcos Gonzaga de Lima, 
analista Técnico de Políticas 
Sociais do Ministério da 
Educação, no ofício enviado 

à Fieg. Ele acrescenta que a 
nova ação do Pronatec tem 
como objetivo “garantir que 
o estudante, após concluir o 
ensino médio, esteja inserido 
no mundo do trabalho e 
renda”. Segundo Marcos 
Gonzaga de Lima, serão 
oferecidos cursos observando-
se mapeamento prévio de 
demandas, “proporcionando 
maior sinergia entre o que 
o aluno está estudando e as 
necessidades de formação 
técnica.”   
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