
A partir do próximo sába-
do e até quarta-feira, dia 10, 
um grupo de cinco empresas 
de moda de Goiás, especial-
mente selecionadas, vai expor 
seus produtos na 14ª edição 
do Fashion Business, no Pier 
Mauá, no Rio de Janeiro. Único 
com cinco empresas escolhidas 
como expositoras, o Estado 
dividirá o espaço de 100 m² 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange, 
de Anápolis, oferece, em 
Bonfinópolis, curso de cos-
tureiro industrial em malha, 
destinado à qualificação das 
costureiras que irão trabalhar 

Mais 149 alunos do 
Programa de Capacitação 
Profissional (PCP), desenvolvi-
do em Catalão por parceira 
entre prefeitura, IEL e Senai 
Goiás, formam-se na próxima 
segunda-feira, dia 8. Lançado 
no ano passado, o PCP ofere-
ce à comunidade capacitação 
em áreas apontadas como 
tendência no mercado de 

Integrantes do Conselho 
Temático Fieg Jovem rea-
lizarão visita técnica ao 
Grupo Schincariol, em 

Considerada a maior e mais 
expressiva bolsa de negócios do 
segmento de moda da América 
Latina, o Fashion Business reu-
nirá as principais empresas 
do setor e já está confirmada 
a participação de 45 com-
pradores europeus. O Centro 
Internacional de Negócios da 

do estande exclusivo Moda 
Brasilidade AL Invest, pro-
grama que patrocina o evento, 
em parceria com os Centros 
Internacionais de Negócios da 
Fieg e da Firjan, com 15 ou-
tras empresas representando 
os demais Estados brasileiros. 
Outras 11 confecções goianas 
participarão do evento como 
convidadas.

como faccionistas da Hering. 
Em parceria com a prefeitura 
local e a indústria, o Senai 
Anápolis montou uma uni-
dade de produção na qual 
serão desenvolvidas duas tur-
mas, com 15 alunos em cada.

trabalho local, que, segundo 
levantamento na época, dis-
punha de mais de 2 mil vagas 
de trabalho, mas que não eram 
preenchidas por falta de mão 
de obra habilitada. Em um 
ano de aplicação, o programa 
atendeu 1.505 jovens, com 
participação de John Deere, 
Mitsubishi, Weldmatic, Anglo 
American, CMC e Unimed.

Alexânia, amanhã, às 9 ho-
ras. O grupo será coordenado 
pelo presidente do Conselho, 
Alexandre Costa.

Fieg (CIN Goiás), que colabora 
com o evento em parceria com 
o CIN do Rio de Janeiro, partici-
pou ativamente no suporte às 
confecções goianas, ofereceu 
cursos sobre comércio exte-
rior e formação de preços para  
exportação aos participantes e 
acompanhará a missão goiana.
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