
Hoje, a partir das 14 horas, 
a Infraero, a diretoria da Fieg 
e seu Conselho Temático de 
Infraestrutura (Coinfra) reú-
nem-se no Aeroporto Santa 
Genoveva para discutir o crono-
grama, estágio atual das obras 

Com apoio do Centro 
Internacional de Negócios da Fieg, 
já foram iniciados os preparativos 
para a realização da missão em-
presarial brasileira que participará 

Os sindicatos filiados ao 
Sistema Fieg contam, desde 
maio deste ano, com mais 
um benefício. Trata-se do 
Serviço de Assessoria Jurídica, 
elaborado pela CNI e Fieg, 
no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Associativo 

As unidades do Senai em 
Goiás abrem suas portas à 
comunidade, de 4 e 8 de ou-
tubro, para apresentar o tra-
balho desenvolvido no campo 
da educação profissional. 

Com 80% de concluintes 
de seus cursos colocados no 
mercado de trabalho, o Senai 
Goiás está com inscrições aber- 
tas para o processo seletivo 
nas modalidades de apren-
dizagem industrial, habilitação 

Representantes de 14 
indústrias goianas con-
quistaram vaga na final no 
Festival Sesi Música (antigo 
Festival Sesi de Violeiros e 
MPB). Entre 76 inscritos, 20 

e as negociações para a par-
ticipação do Exército na cons-
trução do Módulo Operacional 
Provisório. Em encontro recente, 
a Infraero chegou a prever a 
conclusão do projeto para 20 de 
setembro, o que não ocorreu. 

da 28ª Feira Internacional de 
Havana (Fihav 2010), entre 1º e 
7 de novembro. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1488 ou no 
site www.cinfieg.org.br.

(PDA). As empresas poderão 
contar com um canal especia-
lizado, sem custo direto, para 
tirar dúvidas, receber orienta-
ção e trocar informações de 
questões jurídicas do meio 
empresarial. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1752.

Atividades como palestras, 
minicursos, jogos educativos 
e atrações culturais fazem 
parte da programação, que 
integra ação promovida pelo 
Senai em todo o País.

técnica e ao vestibular de 
graduações tecnológicas. Mais 
informações pelos telefones 
4002-6213, em Goiânia, e 
0800 642-1313, para as de-
mais localidades, ou ainda 
pelo site www.senaigo.com.br. 

trabalhadores se sobres-
saíram e vão se apresen-
tar no dia 2 de outubro, no 
Teatro do Colégio Santo 
Agostinho, em Goiânia, a 
partir das 20 horas.
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