
O empresário André Lavor, 
presidente do Sindicato dos 
Moinhos de Trigo da Região 
Centro-Oeste (Sindtrigo) e dire-
tor geral do Moinho de Trigo 

A nova diretoria do 
Sindicato das Indústrias 
de Reparação de Veículos 
e Acessórios do Estado de 
Goiás (Sindirepa) foi empos-
sada no dia 1º. O empresário 
Ailton Aires de Mesquita 

O Sindicato das Indústrias 
Gráficas do Estado de Goiás 
(Sigego) realizou, ontem, em 
parceria com o Sebrae Goiás 
e a Federação das Associações 
Comerciais, Industriais e 
Agropecuárias do Estado 

Hoje, às 20 horas, garrafas 
pets, copos descartáveis, fios 
de cobre e sacos plásticos 
marcam desfile produzido pe-
los 27 concluintes das duas 
turmas do curso de costu-
reiro industrial da Faculdade 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai Ítalo Bologna irá desen-
volver ações de formação pro-
fissional na Escola de Costura 

Numa parceria entre a em-
presa DoCerrado, fabricante 
de sorvetes e picolés com 
frutas nativas do Cerrado, e a 
Escola Senai Vila Canaã, será 
lançado amanhã, às 20 horas, 
na Casa da Indústria, o sorvete 
de polpa de baru. Inédito no 
mercado, o produto foi de-
senvolvido com recursos do 

Mabel, assumiu a presidência do 
Conselho Temático Fieg Jovem. 
O vice-presidente é o diretor fi-
nanceiro da Metalforte, Thomaz 
Antônio Pompeu de Pina.

assumiu a presidência da enti-
dade. Também foram empossa-
dos Alyson José Nogueira como 
vice, Celino Gonçalves Camilo, 
como secretário, e Edvaldo 
Rodrigues Vaz, no cargo de di-
retor financeiro.

de Goiás (Facieg), palestra 
de lançamento do Projeto 
Empreender, criado para pro-
mover o fortalecimento e o 
desenvolvimento das micro e 
pequenas empresas por meio 
do associativismo.

de Tecnologia Senai Roberto 
Mange, de Anápolis. Eles 
confeccionaram 34 peças de 
roupas usando materiais re-
ciclados, em sintonia com as 
exigências de preservação do 
meio ambiente.

Dona Filhinha, que será inaugu-
rada hoje, na Sociedade Espírita 
Trabalho e Esperança, no Setor 
Madre Germana 2, em Goiânia. 

Sorvete de baru

Fieg Jovem
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Moda reciclada

Madre Germana

Edital Senai Sesi de Inovação 
2009. O projeto possibilitou 
a redução de impactos ambi-
entais da cadeia produtiva do 
baru, ao eliminar desperdícios, 
com aproveitamento integral 
da polpa do fruto, além de 
promover o desenvolvimento 
econômico sustentável de co-
munidades rurais.


