
Amanhã, a partir de 10 
horas, na Casa da Indústria, 
o Sifaeg e Sifaçúcar 
realizam o balanço da safra 
sucroenergética no Estado e 
promovem a palestra Cenários 
de Produção de Etanol, Açúcar e 
Bioeletricidade, com o consultor 
Alexandre Mendonça de 
Barros. Engenheiro agrônomo e 

Balanço
doutor em economia aplicada, 
professor da FGV e USP, nas 
áreas de Macroeconomia, 
Desenvolvimento Econômico 
e Economia Agrícola, Barros é 
sócio da MB Agro e da Ruralcon 
Consultoria em Gestão 
Agropecuária. Confirmação 
de presença pelo email  
mirian.tome@sifaeg.com.br.

AGENDA DE EVENTOS
ArenaPocket
Hoje, entre 9 e 19 horas, no 

Teatro Sesi, será realizado, o 
Digital ArenaPocket, maior evento 
de marketing digital do Centro-
Oeste. Parceria entre a paulista 
Atrevittá Produções e Eventos, 
o Sebrae Goiás e a Associação 
dos Jovens Empresários do 
Estado, o encontro possibilita 
acesso a várias áreas de 
conteúdo e a profissionais do 
mercado de marketing digital 
brasileiro por meio de uma única 
inscrição. Na pauta, quatro áreas 
fundamentais do marketing: 
Social Media, incluindo estratégia, 
planejamento e relacionamento, 
Search como estratégia de 
comunicação, Startup como 
instrumento de negócios, capital e 
ideias e Mobile como ferramenta 
de marketing. Inscrições pelo site 

digitalarenapocket.com.br.
 Pessoas com deficiência 
Para facilitar o acesso ao 

mercado de trabalho e atender à 
grande demanda das indústrias 
por pessoas com deficiência 
qualificadas, o Senai Goiás realiza 
diversas ações de educação 
profissional voltadas para esse 
público. A programação abrange 
as áreas de gestão e informática, 
com carga horária de 119 horas. 
O conteúdo aborda temas que 
vão da comunicação interpessoal 
aos pontos fundamentais no 
atendimento ao cliente, além de 
introdução à informática, com 
windows, word, excel e internet. 
As atividades são realizadas 
gratuitamente por meio do 
Programa Senai de Ações 
Inclusivas. Mais informações pelo 
telefone (62) 3269-1200.

A agropecuária brasileira 
está devidamente equipada 
para fazer frente ao 
crescimento esperado para 
o consumo de alimentos nas 
próximas duas décadas sem 
necessariamente criar novas 
ameaças ao meio ambiente, 
mas precisará investir mais 
intensamente em sistemas 

Perspectivas e desafios
ecoeficientes, que preservem 
a vegetação natural e a 
biodiversidade. A avaliação foi 
feita pelo pesquisador sênior 
da Embrapa Carlos Augusto 
Santana, doutor em economia 
agrícola, durante palestra dia 
2 pelo Conselho Temático de 
Agronegócios da Fieg, na Casa 
da Indústria.


