
Profissionais de qualidade
Empresários, adminis-

tradores, gestores e outros 
profissionais poderão se 
capacitar em curso, com início 
dia 6 de outubro, destinado a 
atender às necessidades das 
organizações que já implanta-
ram o Sistema de Gestão da 
Qualidade ou estão em fase de 
implantação. Detalhes no site 
www.ielgo.com.br

Animais silvestres
Nos dias 29 e 30 de setembro, 

a Faculdade de Tecnologia Senai 
Roberto Mange, de Anápolis, 
sediará o 1º Encontro Goiano 
de Manejo e Conservação de 
Animais Silvestres, destinado 
a incentivar pesquisas para a 
conservação da biodiversidade. 
Mais informações pelo telefone 
(62) 3902-6200.

Escrituração digital
O Sistema Público de 

Escrituração Digital (Sped) e seus 
principais aspectos relacionados à 
atividade industrial serão tema de 
palestra terça-feira, às 19 horas, 
no Palácio da Indústria. A iniciati-
va é do Sindirepa, por meio de sua 
Assessoria Jurídica – Programa 

AGENDA DE EVENTOS

de Desenvolvimento Associativo. 
O assunto será tratado pelo au-
ditor e gerente de informações 
econômico-fiscais da Secretaria 
da Fazenda de Goiás, Marcelo 
de Mesquita Lima. As inscrições 
são gratuitas. Confirmação de 
presença pelo e-mail sindirepa@
sistemafieg.org.br.

Padaria conceito
O Sindicato das Indústrias 

de Panificação e Confeitaria 
no Estado de Goiás (Sindipão) 
realiza, dias 29 e 30, na Escola 
Senai Vila Canaã, o Seminário 
Padaria Conceito, como par-
te do Programa de Apoio à 
Competitividade das Micro e 
Pequenas Indústrias (Procompi), 
desenvolvido em parceria pela 
CNI e pela Fieg. Além de pa-
lestras técnicas, estão previs-
tas degustações, apresentação 
de casos de sucesso e rodada 
de negócios. O evento conta 
com o apoio da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Panificação e Confeitaria e do 
Sebrae. Informações pelo site 
www.sistemafieg.org.br., pelo 
telefone (62) 3235-8131 ou  
comercial@abip.org.br.

O maior evento nacional 
sobre produção de queijos, 
tradicionalmente programado 
para São Paulo, será realizado 
pela primeira vez em Goiânia, 
hoje e amanhã, na Casa da 
Indústria, com participação de 
mais de 150 indústrias de todo 
o País. Com apoio do Sindicato 
das Indústrias de Laticínios do 
Estado de Goiás (Sindileite) e 
outros parceiros, a 5ª edição 

Simpósio nacional

do Simpósio Nacional Abiq é 
uma realização da Associação 
Brasileira das Indústrias de 
Queijos. Segundo o presi-
dente da Abiq, Luiz Fernando 
Esteves Martins, a realização 
do simpósio na capital goiana 
destaca os avanços alcança-
dos por Goiás nesta área e 
qualidade tecnológica de suas 
indústrias. Informações pelo 
telefone (62) 3212-1135.


