
O descompasso entre in-
vestimentos na produção e na 
infraestrutura vem provocando 
distorções em cadeia sobre 
todo o setor industrial, ao re-
duzir a produtividade das em-
presas e aumentar o custo de 
seus produtos, com perda de 
competitividade, além de gerar 

A 6ª Corte de Conciliação 
e Arbitragem do Tribunal de 
Justiça de Goiás realiza hoje, às 
15 horas, no Palácio da Indústria, 
Fieg, palestra sobre Cortes de 
Conciliação e Arbitragem. O 

A BRF - Brasil Foods, em-
presa que reuniu os ativos da 
Perdigão e da Sadia, inaugura 
terça-feira (4), em sua planta 
de Rio Verde, um durmódromo, 
destinado a atender seus 8 
mil colaboradores. A ideia da 
criação do espaço, que pro-
porcionará aos funcionários 

Hoje, às 14 horas, na Casa 
da Indústria, será discutido o 
projeto de lei que cria a Agência 
Goiana de Vigilância Sanitária. 
Em reunião com o presidente 
da Fieg, Paulo Afonso Ferreira, 
empresários do setor farmacêu-
tico, entidades representativas 

Hoje, às 19h30, a Faculdade 
de Tecnologia Senai Ítalo 
Bologna entrega certificados à 
primeira turma da especializa-
ção em gestão de manutenção 

Apresentações artísticas, tor-
neios de truco, dama e dominó 
e sorteios de brindes fazem 
parte da programação do Dia 
do Trabalho que o Sesi Goiás irá 
promover para industriários no 

incertezas sobre a continuidade 
do desenvolvimento do Estado. 
Em fase final de formatação, o 
Mapa Estratégico da Indústria 
Goiana, a ser apresentado em 
julho, propõe soluções para 
esse e outros gargalos que im-
pedem o desenvolvimento sus-
tentável de toda a economia.

palestrante será o juiz supervisor 
das Cortes Arbitrais de Goiás e 
juiz auxiliar da Presidência do TJ 
de Goiás, Aureliano Albuquerque 
Amorim. Informações pelo tele-
fone (62) 3216-0441.

momentos de descontração e 
relaxamento, surgiu após pes-
quisa com quem trabalha no 
turno noturno para adequa-
ção de seu ritmo biológico e 
cronotipo ao trabalho e vida 
social. O projeto foi desen-
volvido com recursos do Edital 
Senai Sesi de Inovação 2009.

dos setores de alimentação 
e químico, além do Conselho 
Regional de Farmácia, vão de-
bater a conveniência de mo-
bilização em favor do projeto. 
A iniciativa é do Sindicato das 
Indústrias Farmacêuticas de 
Goiás (Sindifargo).

aeronáutica. A pós-graduação, 
implantada em 2008, foi de-
senvolvida em parceria com o 
Aeroclube de Goiás e empresas 
do segmento.

dia 1º de maio, no Clube Ferreira 
Pacheco e demais unidades. A 
entrada é gratuita para o traba-
lhador da indústria com crachá. 
Convites poderão ser adquiridos 
nas unidades.
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