
No dia 1º de junho, 
no Palácio da Indústria, 
o Sindipão apresentará o 
projeto de Capacitação e 
Implantação de Excelência 
Empresarial no Segmento de 
Panificação, aprovado no âm-
bito do Programa de Apoio à 
Competitividade das Micro 

Até o dia 31 deste mês, o 
Grupo Mabel recebe currículos 
de estudantes de graduação 
para seu programa de estágio/
trainee. As vagas são para as 
áreas de engenharia, compreen-
dendo alimentos, mecânica, 

Numa parceria com o Fórum 
Empresarial Goiano, governos 
estadual e federal e as princi-
pais universidades do Estado, 
a Fieg lança no dia 3 de junho, 
na Casa da Indústria, o projeto 
Construindo Juntos o Futuro do 
Agronegócio em Goiás, como 
parte das ações previstas no 
Mapa Estratégico da Indústria 
Goiana, elaborado pela entidade 
no ano passado. A programação 
inclui pronunciamento do go-
vernador Marconi Perillo, além 

Panificação

Estagiários para o Grupo Mabel

Futuro do agronegócio

e Pequenas Indústrias. Serão 
apresentados os indicadores 
de desempenho do setor no 
País e em Goiás. Todos os par-
ticipantes receberão gratui-
tamente avaliação do estágio 
de desenvolvimento de suas 
empresas. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1719.

produção e química. É necessário 
estar concluindo o curso no se-
gundo semestre deste ano ou 
na primeira metade de 2012. Os 
interessados podem encaminhar 
currículo para o e.mail  joao.iel@
sistemafieg.org.br

da apresentação do projeto, 
pelo presidente do Conselho 
Temático de Agronegócios da 
Fieg, Igor Montenegro, e fala do 
presidente da Fieg, Pedro Alves 
de Oliveira. Serão assinados os 
termos de cooperação e, ao fi-
nal, haverá a palestra Cenários 
e Perspectivas do Agronegócio, 
com José Carlos Hausknecht, 
sócio da MB Agro Consultoria. 
Confirmação de presença e in-
formações pelo telefone (62) 
3219-1719.

Hoje – A partir das 7h30, 
workshop sobre qualificação de 
mão de obra para a construção 
civil. Promoção do Sindicato 
da Indústria da Construção 
(Sinduscon), em parceria com 
a Escola Senai Vila Canaã. Na 
ocasião, serão apresentadas as 
ações desenvolvidas por Sesi e 
Senai para atender à demanda 
do segmento.

26 de maio – O IEL Goiás 
oferece o curso de Capacitação 
de Representante da Direção, 
responsável pela tarefa de moni-
torar o Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ), envolver as 
pessoas, analisar o desempenho, 
organizar auditorias internas e ex-
ternas, entre outras atividades. As 
inscrições poderão ser feitas por 
meio do site www.ielgo.com.br.
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