
A Fieg, por meio do Senai 
Goiás, realiza hoje, no auditório 
da Faculdade Senai Roberto 
Mange, das 8h30 às 12 horas e 
das 14 às 18 horas, seminário so-
bre Desenvolvimento Territorial. 
O mesmo tema será debatido, 
amanhã, entre 19 e 22 horas, e 
no sábado, também das 8h30 às 
12 horas e das 14 às 18 horas, 
no auditório da Escola Senai 
Catalão. O seminário faz parte 
das ações previstas no Projeto 
BID/Sistema Indústria para o 
Desenvolvimento Territorial, que 

adotou como foco, em Goiás, a 
cadeia produtiva da indústria 
automobilística. No seminário, 
serão abordados tópicos como 
a política de desenvolvimento 
produtiva brasileira, o papel 
das instituições, conceitos de 
competitividade e sistemas ter-
ritoriais e fatores-chaves para 
o desenvolvimento territorial 
como a sustentabilidade ambi-
ental e a responsabilidade so-
cial. As inscrições são gratuitas. 
Informações pelos telefones (62) 
3902-6200 e (64) 3411-1065.

Desenvolvimento territorial

Promovida pelo Núcleo de 
Produção mais Limpa de Goiás, 
será encerrada amanhã a ca-
pacitação de consultores para 
aplicação da metodologia de 
Produção Mais Limpa, realizada 
na Escola Senai Vila Canaã. 
A parte prática da atividade 
será desenvolvida até junho 
do próximo ano, com aplica-
ção da metodologia na EBM 

Neste mês, o Instituto Euvaldo 
Lodi oferece às empresas e 
profissionais interessados cursos 
sobre Incerteza nas Medições 
(entre os dias 7 e 9); Liderança 
(14 e 15); Interpretação de 
Certificado de Calibração e 
Periodicidade da Calibração (20 

O Centro Internacional de 
Negócios da Fieg (CIN Goiás) 
traz o professor Guilherme 
Bergmann Borges Vieira, da 
Aduaneiras, para falar sobre for-
mação de preços de exportação 

O IEL Goiás realiza hoje, 
no Auditório da Secretaria de 
Educação Municipal, em Luziânia, 
curso sobre o programa 5S, com 
apresentação de estudo de caso 
e parte teórica, quando serão 
expostos todos os passos para a 

Construtora, Surya Empreendi-
mentos Imobiliários, Consciente 
Construtora, Goiarte, Termopot 
Embalagens, Gráfica Kelps e nos 
laboratórios da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). O nú-
cleo goiano é formado por Fieg, 
Senai, IEL, Sebrae, Universidade 
Federal de Goiás (UFG) e 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de Goiás.

a 22); Interpretação da NBR ISO 
9001:2008 (20 e 21); e Formação 
de Auditores Internos da 
Qualidade NBR ISO 9001:2008 
(28 e 29). A programação tam-
bém contempla laboratórios 
prestadores de serviços na área 
de metrologia.

e análise da competitividade. 
Destinado a profissionais da 
área de comércio exterior, o 
curso será realizado na próxi-
ma quinta-feira. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1488.

implantação do sistema. O curso 
fará ainda correlação entre o 5S e o 
Sistema de Gestão da Qualidade – 
NBR ISO 9001:2000. O treinamen-
to será realizado entre 8 e 12 horas 
e das 14 às 18 horas. Informações 
pelo telefone (61) 3601-3615.
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