
A Fieg e seu Conselho Temático 
de Comércio Exterior (CTComex), 
por meio do Centro Internacional 
de Negócios da Fieg (CIN), pro-
movem a Missão Prospectiva e 
Rodada de Negócios Expocruz 
2012, no âmbito do Programa 
Al-Invest IV. As empresas indus-
triais interessadas em participar 

O Senai Goiás formalizou on-
tem parceria com a prefeitura de 
Inhumas e a Associação do Polo 
de Vestuário para instalação de 
um núcleo de confecção destina-
do à qualificação de profissionais 
para as indústrias da região. As 
atividades serão desenvolvidas 

Os Sindicatos das Indústrias 
de Material Plástico no Estado 
de Goiás (Simplago) e de 
Laticínios no Estado de Goiás 
(Sindileite) renovaram suas di-
retorias. Agora, o Simplago está 
sob o comando de Olympio José 

Missão internacional

Qualificação

Renovação

da missão têm prazo até 29 de 
agosto para providenciar sua 
inscrição. A maior feira multis-
setorial da América Latina, com 
participação de empresários e 
representantes de 18 países, será 
realizada entre os dias 24 e 29 
de setembro, em Santa Cruz de 
la Sierra, na Bolívia.

pela Faculdade de Tecnologia 
Senai Ítalo Bologna, de Goiânia 
– referência em formação de 
mão de obra para o segmento. 
A nova unidade será instalada 
na escola profissionalizante do 
município e os cursos começam 
em agosto.

Abrão, com Pedro Paulo Tavares 
Costa na vice-presidência. O 
empresário Joaquim Guilherme 
Babosa de Souza assumiu a 
presidência do Sindileite, que 
passa a ter César Helou na 
vice-presidência.

•  Questão tributária
– Hoje, a partir das 19 horas, no 
Palácio da Indústria, a palestra 
Conversa Tributária no Simelgo: 
Substituição Tributária no ICMS, 
com o advogado e presidente da 
Comissão de Estudos Tributários 
da OAB, Seccional Goiás, 
Thiago Miranda. A promoção 
é do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico no Estado de 
Goiás, no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento Associativo 
(PDA). Informações pelo telefo-
ne (62) 3224-4462.

Agenda de eventos

•  Competitividade – Entre 
9 e 13 de julho, o Workshop do 
APL de Confecção de Jaraguá 
debate a adoção de métodos 
de produção e administração 
globais, com foco no ganho 
de eficiência e competitividade 
das confecções. A promoção é 
do Sindicato das Indústrias do 
Vestuário no Estado de Goiás 
(Sinvest), numa parceria com a 
Fieg, por meio do Sesi e Senai, 
o Centro Tecnológico Municipal 
de Jaraguá e o Grupo AGR. 
Informações pelos telefones 
(62) 3932-4112 e 8188-2883.


