
O Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL) e a HSM Educação, refe-
rência mundial no desenvolvi-
mento profissional de execu-
tivos, firmaram parceria para 
oferecer capacitação a ges-
tores das empresas brasilei-
ras. Em Goiás, a primeira tur-
ma do programa está prevista 
para iniciar neste segundo se-
mestre. Voltado para o apren-
dizado e para a solução de 
um problema real da empresa 

Num ano de crise para a 
indústria brasileira, Goiás con-
seguiu atrair 512 novas uni-
dades industriais em 2009, além 
de elevar o total de emprega-
dos para 197.606, contratando 
15.477 trabalhadores a mais, 

Ação preventiva
Fieg e IEL Goiás promovem, 

no dia 22, entre 8 e 18 horas, 
na Casa da Indústria, o curso 
Ação Corretiva e Preventiva 
em Sistema de Gestão da 
Qualidade ISO 9001:2008. O 
treinamento, a cargo da instru-
tora Rita Cristina Massaini, au-
ditora do ICQ Brasil, destina-
se a gerentes, coordenadores, 
engenheiros e colaboradores 
envolvidos no planejamento, 
implementação e manutenção 
do sistema nas empresas.

O empresário Ubiratan 
Lopes da Silva assumiu terça-
feira a presidência do Núcleo 
Regional da Fieg em Anápolis. 
Ele substitui Waldyr O’Dwyer, 
que exerceu o cargo por 11 

IEL e HSM firmam parceria

Mais indústrias

Novo presidente

participante, o curso terá 
duração de nove meses, al-
ternando aulas teóricas que 
abordam temas como orça-
mento e controle, estratégia 
empresarial, sucessão, orça-
mento, marketing, análise 
de viabilidade de projetos 
e vendas com a prática em-
presarial. Essa aproximação 
atende a uma demanda do 
mercado por capacitação de 
altos executivos.

segundo pesquisa divul-
gada anualmente pelo IBGE. 
Enquanto o valor da transfor-
mação industrial caiu 6,2% na 
média do País, houve cresci-
mento de 12,85% no Estado 
na comparação com 2008.

anos e recebeu, na oportuni-
dade, homenagem pela pas-
sagem de seu 95º aniversário. 
O evento, no Sesi Jundiaí, foi 
comandado pelo presidente da 
Fieg, Pedro Alves de Oliveira.

AGENDA DE EVENTOS
Expocruz 2011
No dia 3 de agosto, entre 9 e 

12 horas, na Casa da Indústria, 
o Centro Internacional de 
Negócios e o Conselho 
Temático de Comércio Exterior 
da Fieg lançarão a Rodada de 
Negócios da Expocruz 2011. Na 
ocasião, serão apresentadas in-
formações importantes sobre o 
evento, vantagens e condições 
de participação. Informações e 
confirmação de presença pelo 
telefone (62) 321488 ou pelo 
e-mail: cin@sistemafieg.org.br


