
No próximo dia 1º, às 9 
horas, na Casa da Indústria, 
a Fieg promove debate 
sobre o tema Gestão da 
Sustentabilidade: Os Novos 
Modelos de Trabalho, como 
parte da série Encontros Sesi 
de Responsabilidade Social. 

O Fórum Empresarial Goiano 
percorrerá, no próximo dia 30, os 
comitês dos três principais candi-
datos ao governo do Estado – Iris 
Rezende (PMDB), Marconi Perillo 
(PSDB) e Vanderlan Cardoso (PP) 

Recentemente instalado 
em ponto estratégico da moda 
em Goiânia, no Setor Marista, 
o Núcleo de Confecção da 
Avenida 85, ligado à Faculdade 
de Tecnologia Senai Ítalo 
Bologna, realiza cursos de 

Hoje, às 15 horas, na Casa da 
Indústria, o Centro Internacional 
de Negócios da Fieg, em parce-
ria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex Brasil), CNI 
e Fieg, realiza o Seminário so-
bre Oportunidades de Negócios 
para os Setores de Alimentos 
e Bebidas. Os participantes 

Com as certificações 14001 
(meio ambiente), 16001 (res-
ponsabilidade social) e 18001 
(saúde e segurança no tra-
balho), a Pontal Engenharia 
acumula cinco em conformi-
dade com a série das Normas 
NBR ISO. As outras duas são 
no PBQP-H nível A e ISO 
9001:2008 - Sistema de Gestão 
da Qualidade. De acordo com 

Como debatedor convidado, o 
encontro terá a participação do 
filósofo e mestre em Educação 
Márcio Sérgio Cortella, pro-
fessor titular da PUC de São 
Paulo. Confirmação de pre-
sença até segunda-feira, pelo 
telefone (62) 3219-1332. 

– para entregar documento com 
propostas destinadas a promo-
ver o desenvolvimento do setor 
produtivo. O fórum é composto 
pela Fieg, Faeg, Facieg, FCDL, 
Fecomércio, Acieg e Adial.

especialização e de costureiro 
industrial em alta costura. As 
atividades têm duração média 
de 300 horas. A nova unidade 
foi implantada para atender 
à demanda das indústrias de 
vestuário da região.

também receberão informações 
sobre a Missão Empresarial 
para a SIAL-França, evento re-
alizado no âmbito do Programa 
Al Invest. A feira é uma das 
mais importantes do mundo 
para o setor e ocorrerá de 17 
a 21 de outubro, na França. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1765.

levantamento do Instituto de 
Certificação Qualidade Brasil 
(ICQ Brasil), instituição do 
Sistema Fieg, a empresa é a 
única no Brasil a conquistar 
cinco certificações. Para o só-
cio proprietário da empresa, 
Ricardo Mortari Faria, a quali-
dade deveria ser estendida a 
todas as áreas da empresa e 
não somente ao cliente.
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