
Mais de 600 trabalhadores-
atletas de 40 empresas dispu-
tam em Goiânia, neste fim de 
semana (9 e 11 de setembro), 
a etapa estadual dos Jogos do 
Sesi, um dos maiores torneios 
realizados para funcionários 
de indústrias em todo o País. 
A competição está cercada 
de grande expectativa, já que 
a fase nacional também será 
realizada na capital goiana, 
em junho do ano que vem. Os 
vencedores da etapa estadual 

Na próxima quarta-feira, 
dia 14, o Centro Internacional 
de Negócios e o Conselho 
de Comércio Exterior da 
Fieg promovem curso sobre 
exportação, com o especia-
lista Luiz Roberto Oliveira. 
O objetivo é capacitar os 

Voltado ao setor produtivo 
goiano e com objetivo de ofere-
cer aos participantes informações 
técnicas sobre ferramentas e pro-
cessos que garantem a confia-
bilidade metrológica, o Instituto 

Na próxima terça-feira, 
dia 13, a partir das 11 horas, 
na Casa da Indústria, será 
lançada a Agenda Legislativa 
da Indústria Goiana 2011, 
elaborada em contexto de 
cooperação entre a Fieg e a 
Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás. O documento 
expressa o posicionamento 
das lideranças do setor quanto 
a projetos de lei em tramitação, 
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terão de passar antes pela 
regional, em Cuiabá (MS), 
em novembro, para garantir 
vaga na final. A competição 
abrange as modalidades de 
tênis de mesa, tênis de campo, 
xadrez, natação, atletismo, 
voleibol, vôlei de areia, futsal 
(todas nas categorias feminino 
e masculino), futebol de cam-
po (masculino), futebol sete 
máster (masculino acima de 
35 anos), truco, sinuca, dama, 
peteca e dominó.

participantes e aperfeiçoá-
los no que se refere às nor-
mas técnicas do comércio 
exterior, particularmente 
na exportação brasileira. 
Informações e inscrições pelo 
telefone (62) 3219-1488 ou 
site www.cinfieg.org.br.

Euvaldo Lodi (IEL Goiás) realiza, 
no próximo dia 15, a partir das 
8 horas, na Casa da Indústria, 
o Seminário Confiabilidade 
Metrológica. Inscrições pelo site 
www.ielgo.com.br.

apoiando, divergindo e pro-
pondo melhorias nas proposi-
turas que impactam, direta 
ou indiretamente, o setor. “A 
colaboração existente entre 
as lideranças empresariais e 
político-administrativas em 
Goiás é importante fator in-
dutor do desenvolvimento 
socioeconômico do Estado”, 
afirma o presidente a Fieg,  
Pedro Alves de Oliveira. 


