
Em reposta a ofício do 
Sindicato das Indústrias de 
Calçados no Estado de Goiás 
(Sindicalce), o governador 
Alcides Rodrigues anunciou 
para abril o início da cons-
trução de um galpão para 
abrigar cursos de qualificação 
de mão de obra no âmbito do 
Arranjo Produtivo Local (APL) 
do setor calçadista em Goiânia 
e Goianira. “O Senai Goiás já 

Hoje, às 20 horas, no 
Auditório João Bennio, na 
Casa da Indústria, será apre-
sentado o primeiro espetáculo 
da temporada 2010 do projeto 
Sesi Quinta Cultural: Velório 
à Brasileira, da Companhia 

O Senai abriu inscrições 
ao curso gratuito de apren-
dizagem em marcenaria. Mais 

O presidente do Conselho 
Temático de Agronegócio da 
Fieg, André Rocha, passou a 

No próximo dia 15, será 
realizado o 2º Encontro do 
Sindicato da Indústria da 
Construção no Estado de Goiás 
e da Associação Goiana dos 
Municípios, reunindo prefeitos 
goianos no auditório do sindica-
to, em Goiânia. O programa de 
palestras engloba temas como 
captação de recursos para o 
setor público municipal, gestão 

Empresas de todo o País têm 
até o próximo dia 30 para apre-
sentar propostas para concorrer 
aos recursos oferecidos por meio 
do Edital Senai/Sesi de Inovação 
2010, destinado ao desenvolvi-
mento de pesquisas de produ-
tos e processos industriais e de 
inovação social. O aporte por 
proposta é de até R$ 300 mil, 

tem as máquinas e o Sebrae dis-
põe dos recursos para financiar 
a instalação da unidade”, de-
clara Flávio Ferrari, presidente 
do Sindicalce. O galpão, a ser 
construído em área no polo 
calçadista de Goianira, ganhará 
o nome do governador e deverá 
abrigar mais de três centenas de 
alunos de cursos profissionali-
zantes nas áreas de corte, cos-
tura e solamento de calçados.

de Teatro Carlos Moreira. A en-
trada é gratuita, mas o ingres-
so deve ser retirado antecipa-
damente no local – Avenida 
Araguaia, nº 1.544, Vila Nova. 
Mais informações pelo tele-
fone (62) 3219-1318.

informações na Faculdade de 
Tecnologia Ítalo Bologna ou pelo 
telefone (62) 3226-4500.

integrar o Conselho Superior de 
Agronegócio da Fiesp, por indi-
cação de Paulo Afonso Ferreira.

urbana e qualidade de vida, 
mostrando as experiências de 
Curitiba e de Senador Canedo, 
resíduos sólidos, aterro sani-
tário, meio ambiente e outros, 
além da apresentação de um 
modelo de usina de reciclagem, 
triagem e compostagem de re-
síduos sólidos urbanos. Mais in-
formações pelos telefones (62) 
3095-5155 e (62) 3285-5288.

além de bolsas do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, por 
meio do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq). Sesi e  
Senai darão apoio na elabora-
ção de propostas e no preenchi-
mento do projeto. Informações 
pelos telefones (62) 3219-1700 
e 3219-1392. 
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Marcenaria

Agronegócio

Gestão municipal

Pesquisa e inovação


