
O mapa estratégico da 
indústria goiana, elaborado 
pela Fieg, dispensa atenção 
especial à gestão pública, 
como um dos pilares para o 
desenvolvimento do Estado, 
ao lado de política industrial, 
recursos humanos, infraestru-
tura, créditos e tributos. 

A Fieg promove dia 18, às 
8 horas, na Casa da Indústria, 
palestra sobre sucessão fa-
miliar, com René Werner, um 
dos maiores especialistas 
brasileiros em gestão de em-
presas familiares. O evento tem 
parceria com o selo Empresa 

No próximo dia 12, a Fieg 
promove, na Casa da Indústria, 
às 8 horas, reunião para anun-
ciantes do Clube Indústria de 
Benefícios, portal de negócios 
e relacionamento na inter-
net desenvolvido em parceria 

Instalado em 1992, para 
atender à crescente de-
manda por mão de obra 
qualificada das indústrias da 
Região Sul do Estado, o Senai 
Itumbiara conquistou o Pop 
List 2010 no segmento Escola 

No sábado, dia 8, dois alu-
nos da Escola Sesi Campinas 
disputam a final da 12ª edição 
da Olimpíada Brasileira de 
Informática (OBI 2010). São eles 

O curso Gestão Estratégica 
da Inovação, oferecido pelo 
IEL, Sebrae, Senai e CNPq, será 
iniciado no próximo dia 14. O 
treinamento é dirigido a em-
presários, empreendedores que 
atuam em áreas relacionadas 

Concebido dentro do projeto 
Goiás 2020 – Indústria Rumo 
ao Futuro, o mapa é um siste-
ma de gestão que pretende 
promover o fortalecimento 
do setor até 2020, tornando-
o mais competitivo e susten-
tável, em ambiente propício 
aos negócios.

Solidária, da Apae. Professor e 
consultor, René Werner possui 
diversos títulos de especiali-
zação na USP, FGV e Harvard 
Business School. É autor dos 
livros ...e Deus criou a empresa 
familiar  e Família e Negócios 
- um caminho para o sucesso. 

pela federação e pela CNI. O 
espaço oferece condições es-
peciais nas negociações de 
produtos e serviços a 450 mil 
indústrias em todo o País. Mais 
informações pelo telefone (62) 
3219-1752.

Profissionalizante, pesquisa de 
mercado que mede o grau de 
fixação na mente do consumi-
dor das marcas de produtos e 
empresas, realizada na cidade, 
em fevereiro, pelo Instituto 
Verus para o jornal O POPULAR.

Misael Mateus Oliveira  e Glauco 
Buarque da Silva. A competição 
é realizada pela Sociedade 
Brasileira de Computação e pela 
Fundação Carlos Chagas.

ao processo de inovação de 
empresas de micro e pequeno 
porte, de empresas incubadas e 
associadas, de base tecnológica 
ou mista. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas por 
meio do site www.ielgo.com.br.
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