
Na próxima quinta-feira, 
às 19 horas, o ex-presidente 
do Banco Central, Gustavo 
Loyola, fala sobre Perspectivas 
da Economia Brasileira para 
2009/2010, no Auditório 
do Sesc Anápolis, em pro-
moção da Associação Junior 

O presidente do Sindicato 
das Indústrias do Vestuário do 
Estado de Goiás (Sinvest), José 
Divino Arruda, confirma a aber-
tura oficial da Goiás Mostra 
Moda para o dia 10 de agosto, 
às 20 horas, no Centro de Cultura 
e Convenções de Goiânia. A 

No próximo mês, o Centro 
Internacional de Negócios (CIN 
Goiás) organiza a participação 
de empresas goianas em duas 
missões empresariais, sob co-
ordenação da Rede CIN, para 
explorar possibilidades de negó-
cios e de atualização no mercado 
internacional. A ofensiva no front 
externo incluirá visita à Feira 

Ex-aluno da Escola Sesi 
Campinas, Vinícius Jerônimo 
Lopes de Oliveira conquistou 
o segundo lugar na Olimpíada 
Brasileira de Matemática de 
Escolas Públicas. A premiação 

A Rede Metrológica Goiás, 
seguindo o calendário de 
atividades do Programa de 
Comparação Interlaboratorial, 
encerrou o prazo para entrega 
dos resultados das análises de 
sementes forrageiras. Os tra-
balhos adotaram os parâmetros 
espécie (Brachiaria Brizantha) e 
ensaios (Pureza e Tetrazólio). Os 
dados encaminhados pelos 23 
laboratórios que participaram 
dessa última rodada estão em 

Achievement, Fieg, Acia e 
Goiás Industrial. Sócio-diretor 
da Tendências Consultorias, 
Loyola é doutor em Economia 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Informações e confir-
mação de presença no tele-
fone (62) 3092-3837.

exposição, assim como as rodas 
de negócios, oficinas, palestras 
e desfiles, com a participação 
de compradores de todo o País, 
celebridades e de modelos re-
nomados, estão programados 
para os dias 11, 12 e 13 daquele 
mês, entre 9 e 21 horas.

Internacional de Luanda, a mais 
importante do mercado africano, 
entre 14 e 19 de julho, e a mais 
três outras feiras simultâneas, 
programadas para a Alemanha – 
CPD, Bodylook e Global Fashion, 
de 26 a 28 do mesmo mês.  
As inscrições encerram-se na 
segunda-feira, dia 22. Contatos 
pelo telefone (62) 3219-1488.

será amanhã, no Câmpus 
Samambaia da Universidade 
Federal de Goiás. A olimpíada 
é uma promoção dos ministé-
rios da Educação e da Ciência 
e Tecnologia.

fase final de tratamento e os 
relatórios de conclusão serão 
entregues no dia 3 de julho, na 
Casa da Indústria, sede da Fieg, 
com participação do Ministério 
da Agricultura. A rodada 
Comparação Interlaboratorial 
de Massa está prevista para 
o próximo mês e as inscrições 
aos laboratórios estarão aber-
tas entre os dias 13 e 31 de ju-
lho. Informações pelo telefone 
(62) 3219-1440.
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