
Goiânia recebe neste sábado 
a Caminhada Medida Certa, 
promoção da Rede Globo, TV 
Anhanguera e do Sesi. Das 
8 às 12 horas, o jornalista e 
apresentador do Fantástico 
Zeca Camargo e o preparador 
físico André Trombini estarão 
no Parque Flamboyant para 

Parceria IEL e Sinduscon -1
Neste segundo semestre, 

o setor da construção poderá 
preparar empresas e profi s-
sionais com os cursos de ca-
pacitação executiva e profi s-
sional do Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL Goiás), numa par-
ceria com o Sinduscon. Serão 
cinco treinamentos ao longo 
do semestre e o primeiro, so-
bre a Interpretação da NBR 
ISO 9001:2008, está agendado 
para os dias 24 e 25 de agosto.

Parceria IEL e Sinduscon - 2
Ainda como resultado 

dessa parceria, nos dias 14 

Os conselhos temáticos da 
Fieg defi niram para este ano 
intensa programação de en-
contros setoriais, envolvendo 
as principais secretarias do 
governo estadual e líderes 
empresariais no debate de as-
suntos estratégicos para o fu-
turo do Estado e da indústria. 
Até a primeira semana deste 
mês, estiveram reunidos com 

Caminhada Medida Certa

Ferreira Pacheco em obras

Articulação

comandar a prova. Toda a co-
munidade goiana está convida-
da a participar do percurso com 
Zeca e André, que terá quatro 
quilômetros. Não há restrições 
de idade ou condição física. 
Durante a caminhada, haverá 
postos de avaliação médica 
para os participantes.

representantes da diretoria da 
Fieg e dos conselhos o secre-
tário de infraestrutura, Wilder 
Morais, o presidente da Celg, 
José Eliton, e o presidente da 
Agência Goiana de Transportes 
e Obras, Jayme Rincon, além 
de Alexandre Baldy, secretário 
de Indústria e Comércio, que 
ontem esteve pela segunda 
vez na federação.

AGENDA DE EVENTOS
e 15 de setembro, será re-
alizado curso sobre o tema 
Documentando o Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ). 
Auditoria Interna da NBR 
ISO 9001:2008 será o as-
sunto a ser tratado em 6 e 7 
de outubro. Os demais cur-
sos terão como foco Gestão 
das Reclamações do Cliente 
NBR ISO 10002:2005, em 28 
de outubro, e Interpretação 
e Auditoria do PBQP-H/SiAC, 
entre 28 a 30 de novembro. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1444 ou no site www.
ielgo.com.br

Por causa de reforma para sediar os Jogos Nacionais do Sesi, em 
maio, o Sesi Clube Ferreira Pacheco excepcionalmente não terá colô-
nia de férias este ano. Interessados devem procurar o Sesi Canaã, 
telefone 3236-3800, ou o Sesi Planalto (3236-2300), em Goiânia.


