
Na segunda-feira, dia 
17, às 19 horas, na Casa da 
Indústria, será realizada so-
lenidade em comemoração 
aos dois anos de fundação do 
Fórum de Jovens Lideranças 
Empresariais do Estado de 
Goiás, que promoverá, na mes-
ma data, mesa redonda sobre 
o tema Empreendedorismo e 

Liderança, sob mediação do 
educador, consultor e mem-
bro da Sociedade Brasileira 
de Coaching, Alexandre 
Prates. Na ocasião, também 
ocorrerá a posse da diretoria 
eleita para o biênio 2009-
2011 da Associação dos 
Jovens Empresários de Goiás 
(AJE Goiás).

Jovens lideranças

Hoje é o último para co-
nhecer e fazer negócios na 
feira Goiás Mostra Moda, 
realizada pelo Sindicato das 
Indústrias do Vestuário do 
Estado de Goiás (Sinvest), com 
apoio do Ministério do Turismo, 

governo de Goiás, Sistema 
Fieg e Sebrae, no Centro de 
Convenções de Goiânia. O 
Sinvest espera movimentação 
em torno de R$ 28 milhões a 
R$ 30 milhões durante os qua-
tro dias da feira.

Goiás Mostra Moda

A programação do Sesi 
Bonecos do Brasil inclui a oferta 
gratuita da Oficina Sesi Passo a 
Passo, que ensina sobre técni-
cas de sombra, uso de vestuá-
rios e caminhar com varas. As 

aulas serão realizadas entre os 
dias 17 e 19 deste mês, das 9 às 
17 horas, na Casa da Indústria. 
As inscrições poderão ser fei-
tas até amanhã, pelo telefone  
(62) 3219-1313.

Passo a passo

Conforme estabelecido no 
convênio, o IEL Goiás fará a 1ª 
Chamada Nacional de Projetos, 
apresentando, em seguida, três 
propostas ao Sebrae Nacional 
para formação de novos grupos 
de empresas no âmbito do PQF 

– uma para Goiânia e duas para 
o interior do Estado. Detalhes 
sobre o convênio, assim como 
subsídio, calendário, conteúdo 
e novas atividades do programa 
serão apresentados durante a 
reunião de terça-feira.

Novos grupos

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL 
Goiás) reúne-se na próxima 
terça-feira, 18, às 19 horas, na 
Casa da Indústria, com empre-
sas fornecedoras instaladas em 
Goiânia, Aparecida de Goiânia 
e Senador Canedo para formar 
novo grupo do Programa de 
Qualificação de Fornecedores 
(PQF). Convênio firmado en-
tre o Sistema IEL e o Sebrae 

Nacional assegura às empre-
sas que aderirem ao programa 
subsídio de 50% dos custos 
totais. A intenção é aumentar 
a competitividade e estimular 
a inovação ao longo das ca-
deias produtivas atendidas 
pelo PQF, que também conta 
com apoio da GoiásFomento 
por meio de linha de crédito 
no valor de R$ 100 mil.

Qualificação de fornecedores


