
O candidato ao governo 
do Estado pelo PP, Vanderlan 
Cardoso, abre hoje, às 16 
horas, na Casa da Indústria, 
a rodada de encontros en-
tre governadoriáveis e o 
setor produtivo. Ele vai 
apresentar seu plano de go- 
verno e participará de debate 
com empresários, além de ouvir 

Lideranças do setor produ-
tivo goiano e do poder pú-
blico estarão reunidas hoje, na 
Casa da Indústria, a partir das 
8 horas, para o lançamento 
do Anuário das Indústrias do 

Encerra-se amanhã o prazo 
para as inscrições do Festival 
Sesi Música, antigo Festival 
Sesi de Violeiros e MPB, que 
este ano tem novo conceito. 
Em sua 29ª edição, a promoção 
passa a ser destinada exclusi-
vamente a trabalhadores da 

No dia 14 de setem-
bro, às 8 horas, na Casa da 
Indústria, o Sistema Fieg re-
aliza workshop para lança-
mento do Núcleo Senai de 
Meio Ambiente. Consultora 
da Agência Municipal do 
Meio Ambiente, Celma Alves 
dos Anjos realizará palestra 

Na quarta-feira, 15 de 
setembro, será realizado 
o Curso de Tributação nas 
Operações de Comércio Exte-
rior, promovido pelo Centro 
Internacional de Negócios da 
Fieg. O treinamento será mi-
nistrado pela instrutora Tânia 

as reivindicações do setor e 
receber o Mapa Estratégico da 
Indústria Goiana, lançado em 
agosto pela Fieg. Na segunda-
feira, 13, será a vez do candida-
to peemedebista Iris Rezende. 
O candidato tucano Marconi 
Perillo também vai se reunir 
com lideranças empresariais, 
em data ainda a ser definida.

Estado de Goiás, que teve sua 
última edição publicada há 
mais de dez anos. A publica-
ção é uma iniciativa da Fieg, 
com apoio da Editora Kelps e 
outros parceiros.

indústria, empresários con-
tribuintes do Sesi e seus de-
pendentes diretos. Inscrições 
nas unidades do Sesi em 
Goiânia, Anápolis, Rio Verde, 
Catalão, Aparecida de Goiânia 
e Itumbiara. Informações pelo 
site www.sesigo.org.br.

sobre licenciamento ambien-
tal. A gerente de Tecnologia 
e Inovação do Senai Goiás, 
Cristiane dos Reis Brandão, 
fará apresentação sobre o 
Núcleo de Meio Ambiente, que 
será inaugurado em outubro, 
na Escola Senai Vila Canaã, 
em Goiânia.

Cristina Pryplotski, consultora 
e instrutora na área tributária 
e comércio exterior da Editora 
Aduaneiras. Informações e ins-
crições pelo site www.cinfieg.
org.br, e-mail cin@sistemafieg.
org.br ou pelo telefone (62) 
3219-1488.
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