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Rumo ao Futuro está pro-
gramada para junho próximo. 
Antes, foi cumprida agenda 
intensa de trabalho e debates 
envolvendo diretores e presi-
dentes de conselhos temáticos 
da Fieg, sindicatos patronais 
e empresários em geral, téc-
nicos, consultores e represen-
tantes da sociedade organiza-
da. O projeto define um roteiro 
básico, envolvendo iniciativas 

Amanhã, às 8h30, na Casa 
da Indústria, será empos-
sado o novo corpo arbitral 
da 6ª Corte de Conciliação e 
Arbitragem. Tomarão posse 
30 novos árbitros, metade 

No dia 20 de abril, na Casa da 
Indústria, a Fieg lança o Edital 
de Projetos para Inovações 
Empresariais Coletivas, no âm-
bito do projeto BID/CNI para 
o Desenvolvimento Territorial, 
que, em Goiás, tem como foco 
a cadeia automotiva. Lançado 
também em Pernambuco 

Começam hoje as aulas do 
curso de gestão laboratorial, 
na Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial. Com carga total de 
180 horas, as aulas serão rea-
lizadas entre 8 e 18 horas, de 
terça a quinta-feira. O objetivo 

Hoje, às 19 horas, no 
Centro de Convenções Abigail 
Brasil da Silveira, em Luziânia, 
34 fornecedores de produ-
tos e serviços indicados por 
cinco grandes empresas – 
Qualimáxima, Asa Alimentos, 
Moto & Cia, Suporte e 
Brasfrigo – concluem, após 
12 meses de treinamento, 

que o setor considera funda-
mentais ao desenvolvimento 
industrial do Estado nas áreas 
de política industrial, recur-
sos humanos, infraestrutura, 
políticas de crédito e tributária, 
gestão pública, tecnologia e 
inovação, gestão empresarial e 
desenvolvimento regional. “A 
visão da indústria é de que, em 
2020, o setor seja sustentável 
e globalmente competitivo, 
num ambiente propício aos 
negócios”, afirma o presidente 
da Fieg, Paulo Afonso Ferreira.

indicada pela Fieg e metade 
pela Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção de Goiás 
(OAB-GO), uma conciliadora 
árbitra, escrevente e men-
sageiro arbitral.

(setor metal-mecânico, materi-
al elétrico e cadeias produtivas 
ligadas ao Porto de Suape), no 
Espírito Santo (setor de pedras 
ornamentais) e Acre (setor de 
madeira e móveis), o edital 
tem recursos de 1,8 milhão de 
dólares. Informações pelo tele-
fone (62) 3219- 1492.

é qualificar empresários, di-
rigentes e gestores, técnicos 
e outros profissionais, com 
formação mínima no ensino 
médio, para a aplicação de 
requisitos técnicos e de gestão 
adequados a laboratórios de 
ensaio e calibração.

seminários, consultorias e au-
ditorias, o processo de qualifi-
cação em conformidade com 
o Programa de Qualificação 
de Fornecedores (PQF). A sole-
nidade de entrega dos certifi-
cados incluirá, ainda, palestra 
com Júlio César Franco sobre o 
tema Trabalho como Fonte de 
Realização.
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