
Quase todo o “PIB 
brasileiro” recebeu os pré-
candidatos Dilma Rousseff 
(PT), José Serra (PSDB) e 
Marina Silva (PV) na sede da 
CNI, em Brasília, na terça-fei-
ra, comemorava o presidente 
da Fieg, Paulo Afonso Ferreira, 

A Fieg e o Sinvest pro-
movem, dia 1º, terça-feira, às 
8h30, na Casa da Indústria, 
encontro para lançamento 
oficial da 2ª edição da Goiás 
Mostra Moda. A feira será 

O Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL), instituição do Sistema 
Fieg, realiza em Acreúna, entre 8 
e 10 de junho, em parceria com 
a Câmara de Dirigentes Lojistas 
do município, o IEL Itinerante. A 
ação, que tem apoio também 

Hoje, às 18 horas, na sede da 
Fieg, em Goiânia, será realizado 
o talk show de lançamento 
do Programa de Propriedade 
Intelectual para Inovação na 
Indústria. Parceria entre o INPI, 
a CNI, o Senai, o Sesi e o IEL, a 
iniciativa vai difundir informa-
ções e capacitar empresas para 

Incentivar a busca de no-
vos produtos e tecnologias 
para o desenvolvimento da 
construção brasileira. Com 
esse objetivo, a Comissão 
de Materiais e Tecnologia da 
Câmara Brasileira de Indústria 
da Construção  (Comat/CBIC), 
em parceria com o Instituto 

Hoje e amanhã, a 
Unidade Integrada Sesi Senai 
Aparecida de Goiânia re-
aliza Mostra Cultural, com 

ao final do evento. “A indústria 
pôde expor seu pensamento e 
ouvir o que os presidenciáveis 
pensam, cada um com seu 
estilo e seus pontos de vista. 
Foi um momento riquíssimo 
para o processo democrático”, 
disse Paulo Afonso.

realizada entre 22 e 25 de 
junho no Centro de Cultura e 
Eventos da UFG, no Câmpus 2, 
reunindo empresários e profis-
sionais da moda. Informações 
pelo telefone (62) 3225-8933.

de instituições de ensino e enti-
dades de classe, visa criar opor-
tunidades para o estudante se 
aproximar do mercado, experi-
mentar o cotidiano da profissão 
escolhida e exercer a prática, 
por meio do estágio.

que façam uso dos mecanismos 
de proteção à propriedade in-
telectual. O convênio entre as 
instituições já capacitou mais de 
400 colaboradores do Sistema 
Indústria para a estruturação 
do serviço de informação tec-
nológica. Informações pelo (62) 
3219-1452.

Falcão Bauer de Qualidade e 
apoio do Sistema Fieg, realiza 
o 17º Concurso Falcão Bauer 
– Prêmio CBIC de Inovação 
Tecnológica. Inscrições até 29 
de outubro. Informações pelo 
telefone 3095-5155 ou pelo 
e-mail comatcbic@sinduscon-
goias.com.br.

apresentações de paródias, 
desfiles temáticos, danças 
típicas e de outros trabalhos 
desenvolvidos por alunos.
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