
Empresários da indústria da 
moda têm até amanhã, dia 17, 
para realizar sua inscrição no 
projeto Prospect –  Prospecção 
de Mercado para o Complexo 
Indumentário. Com foco no Leste 
Europeu, o projeto é apoiado 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), através da Rede 
de Centros Internacionais de 
Negócios (Rede CIN), com par-
ticipação, em Goiás, da Fieg, por 
meio do Centro Internacional de 
Negócios (CIN). Sob coordenação 

As inscrições já estão abertas 
para a 28ª edição do Festival Sesi 
Violeiros e MPB que conta com 
a parceria com o Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal e o 
apoio da RB Som. Os interessa-
dos podem participar nas modali-
dades Música Popular Brasileira 
(incluindo Pop Rock Nacional), 
Sertaneja e Sertaneja de Raiz, di-
vididas nas categorias interpreta-
ção (letras e arranjos divulgados) 

A revista Você S/A apresenta, 
em sua edição mais recente, 
nova rodada da pesquisa sobre 
as 100 melhores cidades para 
fazer carreira no Brasil, realizada 
pela Fundação Getúlio Vargas 
do Rio de Janeiro. Goiânia (18ª 
posição) e Anápolis (88ª posição) 
são as duas únicas cidades goia-
nas apontadas no ranking. No 
caso de Anápolis, a publicação 
destaca o Pólo Farmacêutico, 
implantado no Daia, como o 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg) oferece 
cursos de pós-graduação em 
gestão da produção, gestão 
ambiental, gestão empresarial, 
gestão em comércio exterior, 

da CNI, analistas especializados 
da Rede CIN serão responsáveis 
pela prospecção customizada de 
mercados, num trabalho envol-
vendo indústrias de moda praia, 
fitness, moda íntima, moda 
masculina e infantil, além de 
fabricantes de acessórios como 
bijuterias e bolsas. As fichas 
de pré-inscrição devem ser  
enviadas por e-mail: johanna@
sistemafieg.org.br / juliana@
sistemafieg.org.br. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1488.

e composição (letras e arranjos 
inéditos). A novidade este ano é 
a inclusão da modalidade gos-
pel para o trabalhador da indús-
tria. As eliminatórias do festival 
ocorrerão em Goiânia, Anápolis, 
Rio Verde, Catalão, Aparecida 
de Goiânia e Itumbiara e a 
grande final no mês de setem-
bro, no Sesi Vila Canaã. O regu-
lamento está disponível no site  
www.sesigo.org.br

maior produtor de medicamen-
tos genéricos do País. Para a 
Fieg, a pesquisa retrata o bom 
momento da economia anapo-
lina, que tem o setor industrial 
como carro chefe na geração 
de empregos, renda e divisas.  
A liderança nacional continua 
com São Paulo. No Centro-
Oeste, Goiânia aparece na se-
gunda posição, atrás apenas de 
Brasília (DF), e Anápolis ocupa a 
sexta colocação.

gestão da industrialização de 
açúcar e álcool, logística em-
presarial, segurança em redes 
de computadores e em tec-
nologia da informação. Mais 
informações pelo telefone  
(62) 3269-1200.
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