
O curso Elaboração de 
Projetos para a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) e para 
a União Europeia, direcionado a 
empresários, empreendedores e 

Com organização da Fieg, 
por meio do IEL, e apoio do 
Inmetro, Furnas, Sebrae, Senai 
Goiás e da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), 
será realizado, hoje e ama-
nhã, na Casa da Indústria, 
o 2º Seminário da Rede 
Metrológica Goiás. O evento 

Hoje, às 19 horas, na Casa 
da Indústria, será realizada a 
palestra Contrato de Trabalho 
por Prazo Determinado – 
Aplicabilidade Prática, a car-
go do advogado Rafael Lara 
Martins, sócio do escritório 
Miranda, Missao, Martins e 
Advogados Associados. O 
evento integra o Programa de 
Desenvolvimento Associativo, 
desenvolvido pela Fieg/CNI, 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai Ítalo Bologna sedia 
hoje, às 20 horas, o Fórum 
de Design, com o estilista e 
designer Walter Rodrigues. 
No evento, promovido pela 
Fundação de Desenvolvimento 
de Tecnópolis (Funtec), em 

Brinquedos novos e usa-
dos podem ser encaminha-
dos ao Sindicato da Indústria 
de Produtos de Cimento do 
Estado de Goiás, que realiza 

gestores públicos, será realizado 
nos próximos dias 9 e 10 de 
dezembro, no Senac Aparecida 
de Goiânia. Informações pelo 
telefone (62) 3545-5251.

é gratuito e as vagas são limi-
tadas. Serão abordados temas 
como inovação, novas tecnolo-
gias de medição, ferramentas 
de qualidade, acreditação de 
laboratórios e auditoria de 
qualidade baseada em riscos. 
Inscrições e informações pelo 
site www.ielgo.com.br.

e é promovido pelo Conselho 
Temático de Relações do 
Trabalho da Fieg, em parceria 
com os Sindicatos das Indús-
trias Metalúrgicas, Mecânicas 
e de Material Elétrico no 
Estado de Goiás (Simelgo) 
e das Indústrias Gráficas do 
Estado de Goiás (Sigego). Os 
interessados deverão confir-
mar presença pelo telefone 
(62) 3224-4462.

parceria com a Rede de Design 
e apoio do Senai, serão abor-
dadas pelo estilista as últi-
mas tendências em vestuário, 
calçados e mobiliário, com 
foco no mercado e no consu-
mo. Informações pelo telefone 
(62) 3226-4509.

sua campanha anual Natal 
Feliz. As doações deverão ser 
feitas até 4 de dezembro. Mais 
informações pelo telefone (62) 
3224-0456.
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