
No ano em que comemo-
ra 60 anos de sua criação em 
Goiás, o Senai conquistou, 
pela quinta vez consecutiva, 
o Pop List no segmento Curso 
Profissionalizante. Realizada 
anualmente pelo Instituto Verus 
para O POPULAR, a pesquisa de 
mercado mede o grau de fixa-
ção na mente do consumidor 

Senai é penta no Pop List

das marcas de produtos e em-
presas de diversos segmentos 
econômicos de Goiânia. Na 
foto, o diretor regional do Senai, 
Paulo Vargas, recebe o troféu 
do vice-presidente executivo 
da Organização Jaime Câmara, 
Cristiano Roriz Câmara, ao lado 
de Antônio Almeida, vice-presi-
dente da Fieg.

• Fórum de design – O 
Senai Goiás, em parceria com a 
Fundação de Desenvolvimento 
de Tecnópolis (Funtec) e a Rede 
Goiana de Design, realiza, dia 7 
de novembro, no Teatro Sesi, o 
terceiro Fórum de Design, des-
tinado a empresários de calça-
dos, vestuário e mobiliário, além 
de designers e estudantes de 
moda. Informações pelo telefone 
3226-4509.
• Negócios com a China – 
Empresários goianos poderão 

A Mecat, empresa goiana com 
sede em Aparecida de Goiânia, 
especializada na produção de 
máquinas e equipamentos para 
separação de microsólidos insolú-
veis, foi uma das participantes da 
8ª edição da Feira de Fornecedores 
e Atualização Tecnológica da 
Indústria de Alimentação (Ffatia). 

Agenda de eventos

Inovação

acompanhar, dia 6 de novembro, 
a partir de 9h30, com transmis-
são ao vivo, na Casa da Indústria, 
o Seminário Mercado Foco China, 
que será realizado na Fiesp, em 
São Paulo. O evento, promovi-
do pela Apex-Brasil e CNI, vai 
debater estratégias e soluções 
para empresas brasileiras que 
desejam exportar para a China 
ou ampliar sua presença naquele 
mercado. Informações no Centro 
Internacional de Negócios, pelo 
telefone (62) 3219-1488.

A indústria apresentou na feira, 
entre outras soluções para o setor 
sucroenergético, o Rockfilter, má-
quina para separação de sólidos e 
líquidos. Segundo Attílio Turchetti, 
presidente da Mecat, o evento 
permitiu apresentar a um público 
selecionado sua linha inovadora 
de produtos.


