
Numa parceria com o IEL 
Goiás, o Porto Seco Centro-
Oeste articula a qualificação 
da segunda turma de micro 
e pequenas empresas dentro 
do Programa de Qualificação 
de Fornecedores (PQF). No 

O IEL Goiás oferece cur-
sos voltados para empresas e 
profissionais: Interpretação da 
Norma de Saúde e Segurança 
Ocupacional, a OHSAS 18001, 

O Sindicato das Indústrias 
de Produtos de Cimento do 
Estado de Goiás, em parceria 
com o Senai, oferece curso de 
operador de empilhadeira. A 

Em parceria com a Escola 
Senai Vila Canaã, em Goiânia, 
a Sotreq iniciou em fevere-
iro nova turma da Escola 

Principal causa de falta no 
trabalho e nas escolas, a den-
gue é alvo de campanha do Sesi 
nas indústrias. Ação recomenda 
que as empresas façam vistorias 

Quarta-feira,  na Casa da 
Indústria, a Fieg, por meio 
de seu Centro Internacional 
de Negócios (CIN), realiza o 
Curso de Importação. A cargo 
da consultora Tânia Cristina 
Pryplotski, o treinamento 
é destinado a desenvolver 

próximo dia 15, as diretorias 
das duas instituições se reú-
nem com as empresas sele-
cionadas para apresentar o 
programa e fechar a segunda 
turma, que deverá contar com 
25 fornecedores.

e Ação Corretiva e Preventiva 
em Sistema de Gestão da 
Qualidade. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1448 ou 
pelo site www.ielgo.com.br.

capacitação ocorrerá aos sába-
dos e domingos. Informações 
pelo telefone (62) 3224-
0456 ou e-mail contato@ 
produtosdecimento.com.br.

de Formação de Mecânico, 
destinada à qualificação de 
profissionais para atender à 
demanda da empresa. 

frequentes nas áreas externas, 
para limpeza e tratamento ade-
quados nas calhas, telhados, ca-
naletas, esgotos de água pluvial 
e demais dependências.

Curso de importação

Porto Seco 

Saúde, segurança e gestão

Operador de empilhadeira

Formação de mecânicos

Combate à dengue

técnicas essenciais e rotinas 
do processo de importação, 
formação do custo por meio 
de correta aplicação de bene-
fícios e controles inerentes à 
importação. Informações no 
site www.cinfieg.org.br ou 
pelo telefone (62) 3219-1488.


