
Inaugurado ontem, o Teatro 
Sesi, no Setor Santa Genoveva,  
já tem programada uma série 
de atrações. Criado para ofe-
recer produtos culturais de 
alto nível a trabalhadores da 
indústria, a suas famílias e à 
comunidade, o teatro rece-
berá, sábado e domingo, a 
Quasar Cia. de Dança, que faz 

No dia 10 de novembro, na 
Casa da Indústria, o Centro 
Internacional de Negócios 
de Goiás promove o curso 
Negociação Internacional, com 
o professor Gabriel Segalis, in-
strutor da FGV, especialista em 

Em comemoração aos 
42 anos da Federação das 
Indústrias do Estado do 
Maranhão (Fiema), o presi-
dente da Fieg e diretor ge-
ral do IEL Nacional, Paulo 
Afonso Ferreira, foi uma das 

Entre os finalistas da Região 
Centro-Oeste do Prêmio Finep 
de Inovação 2010, Goiás par-
ticipa com três representantes: 
Multidata Software (Acttive), 
como pequena empresa e 
também na categoria gestão 
da inovação; Goiás Artefatos 
de Cimento, como média em-
presa; e Núcleo de Inovação 
Tecnológica da UFG, como insti-
tuição de ciência e tecnologia. O 

Eleito no último dia 15, o 
novo presidente da Fieg, em-
presário Pedro Alves de Oliveira, 
assume a entidade amanhã, em 
ato de posse oficial, para manda-
to de quatro anos. A solenidade 

a estreia nacional do espetá-
culo Tão Próximo, comemo-
rativo dos 22 anos do grupo. 
No domingo, o conceituado 
concertista Miguel Proença 
apresentará o concerto 
Homenagem a Chopin, às 
20 horas. Aberta ontem, a ex-
posição de Maria Guilhermina 
vai até 30 de novembro.

marketing pela PUC do Rio de 
Janeiro e em comércio interna-
cional pela Universidade Estácio 
de Sá. Informações pelo tele-
fone (62) 3219-1488, pelo email 
cursos@sistemafieg.org.br ou 
no site www.cinfieg.org.br

personalidades da indústria 
brasileira e maranhense ho-
menageadas pela dedicação e 
relevantes serviços prestados 
ao setor. Ele também repre-
sentou o presidente da CNI, 
Armando Monteiro.

resultado final do Centro-Oeste 
e a entrega dos troféus ocor-
rerão no dia 4 de novembro, 
em Campo Grande (MS). Todos 
os vencedores receberão recur-
sos do programa de Subvenção 
Econômica, que variam de R$ 
120 mil a R$ 2 milhões. Os 
primeiros colocados nessa eta-
pa concorrerão à fase nacional 
do prêmio, que será entregue no 
dia 29 de novembro, em Brasília.
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comemorativa à posse será no 
dia 18 de novembro. Ele substitui 
Paulo Afonso Ferreira, que encer-
ra gestão de 12 anos à frente do 
Sistema Fieg, integrado também 
pelo Sesi, Senai, IEL e ICQ Brasil.


