
Goiás recebe, pela primeira 
vez, missão de empresários e 
representantes do governo da 
República da Coreia. Ao todo, 
são 16 empresários, ligados a 13 
empresas, e o embaixador, Kyong 
Lim Choi. O grupo se reunirá hoje, 

O Senai Goiás ganhou, pelo 
quarto ano consecutivo, o troféu 
Pop List no segmento Curso 
Profissionalizante. Realizada 
anualmente pelo Instituto 
Verus para o jornal O Popular, 
a pesquisa de mercado mede 
o grau de fixação na mente 

Investimento sul-coreano

Liderança popular

às 14 horas, na Casa da Indústria. 
O Conselho de Comércio Exterior 
da Fieg e o Centro Internacional 
de Negócios mediaram a 
viabilização do encontro, 
incluindo contatos empresariais e 
com o governo de Goiás.

do consumidor das marcas 
de produtos e empresas de 
diversos segmentos econômicos 
de Goiânia. A instituição já havia 
faturado este ano o prêmio, pela 
segunda vez consecutiva, nas 
edições realizadas em Itumbiara 
e Rio Verde.

Logística e infraestrutura
No próximo dia 7, na Casa 

da Indústria, o Fórum Estadual 
das Entidades Empresariais e o 
Fórum da Engenharia Goiana 
debatem com deputados 
federais e senadores da bancada 
goiana gargalos de logística 
e infraestrutura no Estado. 
Anel viário, transporte urbano, 
aeroporto, energia e saneamento 
básico são os principais temas da 
pauta. Informações pelo telefone 
(62) 3219-1357.

Ffatia e Sucroeste
No dia 7, às 19 horas, 

na Casa da Indústria, serão 
apresentadas aos empresários 
as novidades da edição 
2012 da Ffatia - VIII Feira de 
Fornecedores e Atualização de 
Tecnologia para a Indústria de 
Alimentos e da Sucroeste - III 
Mostra Sucroenergética para o 
Centro-Oeste. Promovidas pela 
Reed Multiplus, as feiras estão 
programadas para os dias 16 
a 19 de outubro do próximo 

AGENDA DE EVENTOS

ano, no Centro de Convenções 
de Goiânia. Informações pelo 
telefone (16) 2132-8936.

Gestão ambiental
No dia 8 de novembro, 

serão premiadas iniciativas 
e realizações de pessoas 
jurídicas, físicas e ONGs que 
mais se destacaram em Goiás 
com ações de notório valor 
ambiental. Ao todo, foram 50 
inscritos no Prêmio Goiás de 
Gestão Ambiental 2011, uma 
parceria da Fieg, Secretaria 
de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos de Goiás, do Sebrae, 
da Faeg e do Ibama. O evento 
contará com palestra do 
engenheiro agrônomo, doutor 
em recuperação de áreas 
degradadas e consultor do 
Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento, 
Emiliano Lôbo de Godoi. Haverá 
desfile de moda Eco Fashion 
2010, com produção da turma 
de Costura Industrial do Senai 
Roberto Mange, de Anápolis.


