
Ainda no âmbito do PDA, 
programa da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
executado em parceria com as 
federações estaduais do setor, 
os sindicatos industriais de Goiás 
interessados em aprimorar a 

No próximo dia 12, na 
Casa da Indústria, o Centro 
Internacional de Negócios da 
Fieg realiza o curso Marketing 
Internacional, com instrutor da 

Hoje, a Faculdade de 
Tecnologia Senai Roberto 
Mange começa as atividades do 
Centro de Formação Profissional 
Bairro Filostro Machado. 
Estruturada em parceria com a 
prefeitura de Anápolis, a nova 

O Sindicato das Indústrias de 
Produtos de Cimento do Estado 
de Goiás (Sinprocimento) fir-
mou convênio com o Crea-GO 
para incentivar o cumprimento 
das leis 5.194, de 24/12/1966, e 
6.496, de 07/12/1977, e prevenir 
contra o exercício ilegal das pro-
fissões abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea, a partir da exigên-
cia do registro da Anotação de 

A defesa de interesses 
estratégicos para a indús-
tria, com foco na competi-
tividade empresarial, será 
tema da próxima etapa do 
processo de capacitação 
de lideranças sindicais pro-
posto pelo Programa de 
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defesa de seus interesses e o 
atendimento aos associados, a 
partir de um planejamento es-
tratégico solidamente elaborado, 
poderão agendar reunião com 
consultor escalado pela Fieg, 
pelo telefone (62) 3219-1752.

FGV, especialista em market-
ing e consultor da CNI, Gabriel 
Segalis. Inscrições e informações 
pelo telefone (62) 3219-1488 ou 
acesse www.cinfieg.org.br.

unidade oferece cursos gra-
tuitos de qualificação. A inicia-
tiva conta com parceria das uni-
dades do Sesi Jaiara e Jundiaí, 
que vão realizar ações de edu-
cação continuada e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 

Responsabilidade Técnica (ART). 
Para esclarecimentos sobre a 
parceria, o engenheiro e presi-
dente do Crea-GO, Gerson de 
Almeida Taguatinga, e o chefe 
de fiscalização do Crea-GO 
Jader Rodrigues Alves estarão 
hoje, às 18h30, na sede do sin-
dicato, localizada no Palácio da 
Indústria. Informações pelo tele-
fone (62) 3224-0456.

Desenvolvimento Associativo 
(PDA). No próximo dia 18, 
na Casa da Indústria, o ad-
vogado e mestre em Ciência 
Jurídica Marcus Mugnaini vai 
ministrar módulo temático 
sobre o tema. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1752.


