
A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e a Fieg reali-
zam, hoje, às 20h30, no Clube 
Antônio Ferreira Pacheco, em 
Goiânia, entrega de diplomas e 
medalhas do Mérito Industrial 
a personalidades que prestam 
contribuição relevante ao de-
senvolvimento da indústria no 

País e em Goiás. O evento será 
comandado pelo presidente da 
Fieg, Paulo Afonso Ferreira, com 
a participação do presidente da 
CNI, Armando Monteiro Neto, 
e do presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), Robson 
Braga de Andrade.
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O empresário Alberto Borges 
de Souza, presidente do Conselho 
de Administração da Caramuru 
Alimentos, receberá o Mérito 
Industrial CNI. O governador 
Alcides Rodrigues Filho e aos em-
presários Cesar Helou (Laticínios 

O Centro Internacional de 
Negócios da Fieg (CIN Goiás) 
realiza, no próximo dia 8, cur-
so sobre formação de preços 
de exportação e análise da 
competitividade, destinado 
a profissionais da área de 

Até o dia 28 de setem-
bro, a Unidade Integrada 
Sesi Senai Aparecida de 
Goiânia realiza gratuita-
mente os cursos de padeiro 

Amanhã, às 14 horas, 
será realizada palestra no 
auditório das faculdades de 
Farmácia e Odontologia da 
UFG, em Goiânia, para deta- 
lhar o edital da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e 
provocar maior aproximação 

O IEL Goiás promove, no 
próximo dia 1º, 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 

Piracanjuba), Jânio Carlos Alves 
Freire (Jean Darrot), José Carlos 
de Souza (SuperFrango), Ubiratan 
da Silva Lopes (Lajes Vibracom) e 
Vanderlan Vieira Cardoso (Cicopal 
Alimentos) serão agraciados com 
o Mérito Industrial da Fieg.

comércio exterior, a ser minis-
trado pelo professor Guilherme 
Bergmann Borges Vieira, da 
Aduaneiras. As inscrições 
poderão ser feitas até o dia 30 
deste mês. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1488.

e confeiteiro, destinados 
à qualificação profissional 
de 32 pessoas carentes 
assistidas pelo Centro de 
Formação Integral (Cenfi). 

entre pesquisadores e em-
presários. Segundo o presi-
dente do Conselho Temático de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação da Fieg, Ivan da Glória 
Teixeira, o edital prevê a desti-
nação de quase R$ 150 milhões 
para projetos de investimento em 
pesquisa e inovação tecnológica.

para a implantação do sistema. 
O curso fará ainda correla-
ção entre o 5S e o Sistema de 
Gestão da Qualidade - NBR ISO 
9001:2000. O treinamento será 
realizado entre 8 e 12 horas e 
das 14 às 18 horas. Informações 
pelo telefone (61) 3601-3615.
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Preços de exportação

Cursos gratuitos

Inovação

Qualidade na gestão


