
Hoje, a partir das 19h30, no 
Castro´s Park Hotel, será reali-
zado o lançamento da 7ª Feira 
de Fornecedores e Atualização 
Tecnológica da Indústria 
de Alimentação (Ffatia) e 
2ª Mostra Sucroenergética 
Centro-Oeste (Sucroeste). A 
expectativa dos organizadores, 
que esperam superar R$ 180 

O Sesi e o Senai Goiás 
receberam a recertificação 
NBR ISO 9001. A versão 2008 
foi concedida pela BRTÜV da 
América Latina – organismo 
certificador, credenciado 
pelo Inmetro e responsável 
pelas auditorias realizadas 
nas unidades operacionais 
das duas instituições. Para 
o diretor regional do Senai 
e superintendente do Sesi, 
Paulo Vargas, a certifica-
ção é o reconhecimento da 

No próximo dia 20 de 
outubro, a economista e con-
sultora Maria Helena Zockun, 
mestre em Teoria Econômica 
pelo Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Faculdade de 
Economia e Administração 
da Universidade de São 
Paulo, ministrará módulo 
sobre política tributária a 
presidentes, diretores e se-
cretários de sindicatos do 

A Confederação Nacional 
da Indústria e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) 
assinaram convênio, no dia 1º 
deste mês, para promover a 
inovação entre micro e peque-
nas empresas, que poderá 

milhões em negócios, é que 
25 mil pessoas e profissionais 
visitem os estandes dos 130 ex-
positores entre os dias 19 e 22 
deste mês, no Centro de Cultura 
e Convenções de Goiânia, onde 
a mostra e a feira serão reali-
zadas. Paralelamente, serão 
realizados os Encontros de 
Negócios da Ffatia (ENF).

qualidade das ações desen-
volvidas pelas instituições. 
“Isso mostra que está acon-
tecendo uma mudança na ins- 
tituição. Existe um compro-
metimento dos funcionários 
e por isso estamos evoluin-
do. Assim, passaremos a 
oferecer produtos e serviços 
cada vez mais sintonizados 
com as necessidades e ex-
igências do setor produtivo, 
potencializando nossas ativi- 
dades”, ressaltou.

setor industrial. O encontro, 
com duração prevista de 
oito horas, será realizado 
na Casa da Indústria e faz 
parte do Programa de Desen-
volvimento Associativo, 
numa parceria entre a Fieg e 
a Confederação Nacional da 
Indústria. Informações pelo 
telefone (62) 3216-0407 ou 
pelo e-mail patricia.fieg@
sistemafieg.org.br.

contratar um total de R$ 48,7 
milhões nos próximos três 
anos. O orçamento do con-
vênio será executado a partir 
da análise de planos de traba-
lho elaborados pelos núcleos 
de inovação em 24 federações 
de indústrias dos Estados. 
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