
O Sindmóveis e o Sebrae 
Goiás, com apoio da Fieg, pro-
movem, dia 17, entre 8 e 14 
horas, na Casa da Indústria, o 
3º Encontro Madeira Móveis 
Goiás 2012. Participam do 
evento, como palestrantes, o 
administrador Maurício Keller, 
o presidente da Ademi-GO e 
diretor do Sinduscon-GO, Ilézio 

Madeira e móveis
Inácio Ferreira, e o consultor 
em design Cristian Ullmann. O 
encontro tem como um de seus 
objetivos estimular o fortaleci-
mento do Arranjo Produtivo 
Local da indústria moveleira 
da Região Metropolitana de 
Goiânia. Inscrições e infor-
mações pelo telefone (62) 
3224-7296.

• Oportunidades 2012 
O Instituto Euvaldo Lodi pro-
move, entre 15 e 21 de outu-
bro, em Anápolis, a Feira IEL 
de Oportunidades 2012, com 
o tema Trilhando os Caminhos 
dos Futuros Profissionais de 
Goiás. A programação inclui 
exposição das instituições de 
ensino, na Praça Dom Emanuel, 
e minicursos e palestras no au-
ditório do Senai.
• Seminário técnico
Durante a 8ª Ffatia, a Reed 
Multiplus, do grupo Reed 
Exhibitions Alcantara Machado, 
e a Fieg realizam, entre os dias 
16 e 18 de outubro, no Centro 
de Convenções de Goiânia, o 
Seminário Técnico de Instalações 

O Sesi Goiás preparou pro-
gramação especial para come-
morar o Dia da Criança. Durante 
todo o dia 12 de outubro, as 
unidades de Goiânia, Itumbiara, 
Catalão, Niquelândia, Barro 
Alto, Anápolis e Aparecida de 
Goiânia abrem suas portas 
para trabalhadores da indús-
tria e seus filhos, que poderão 
participar de atividades re-
creativas, oficinas, sorteio de 

Agenda de eventos

Dia da Criança no Sesi

e Manutenção Industrial (Seind). 
O evento inclui palestras técnicas 
e apresentação de cases e de pro-
dutos. As inscrições, gratuitas, po-
derão ser feitas pelo e-mail julia-
na.salles@reedmultiplus.com.br.
• Energia mais barata
Numa iniciativa da Fieg e dos 
sindicatos da indústria, será re-
alizado, no dia 16, na Casa da 
Indústria, o curso Como Reduzir 
sua Tarifa de Energia Elétrica. 
Entre outros temas, serão de-
batidas a estrutura da tarifa de 
energia, seu custo e relevância 
para a competitividade indus-
trial, além de medidas para ra-
cionalizar o consumo e otimizar 
custos. Informações pelo telefo-
ne (62) 3219-1369.

brindes, shows e torneios. Em 
Goiânia, a data será comemora-
da nas unidades de Campinas, 
Vila Canaã, Ferreira Pacheco e 
Jardim Planalto. A partir das 8 
horas, a programação no Sesi 
Clube Ferreira Pacheco, em 
Goiânia, prevê shows da dupla 
Patati Patatá Cover e Galinha 
Pintadinha Cover. A data tam-
bém marcará a inauguração do 
toboágua do clube.


