
O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, embarca 
hoje para os Estados Unidos, 
onde integra missão comercial 
organizada pelo governo do 
Estado, que percorrerá câmaras 
de comércio e empresas, espe-
cialmente na área de tecnolo-
gia, nas regiões de Nova York, 
Washington, San Francisco e 
Miami. O roteiro, que incluiu 

Missão aos EUA
encontros com técnicos do BID 
e Bird, incluirá ainda visitas 
à Google e Microsoft, segun-
do o secretário de Indústria 
e Comércio, Alexandre Baldy, 
que também participa da mis-
são, ao lado do governador 
Marconi Perillo, representantes 
do Fórum Empresarial, oito em-
presários de mineração e tecno-
logia e auxiliares do governo.

• Como reduzir energia
Voltado para empresários, o 
curso Como Reduzir sua Tarifa 
de Energia Elétrica será rea-
lizado dia 16 de outubro, na 
Casa da Indústria. As inscrições 
são gratuitas se feitas por meio 
dos sindicatos da indústria. 
Informações pelo telefone (062) 
3219-1369.
• SuperAgos 2012
O Sistema Fieg marca presen-
ça na SuperAgos 2012, que 
vai até amanhã, no Centro 
de Convenções de Goiânia. 
Durante o evento, serão minis-
trados cursos de panificação e 
confeitaria. Haverá ainda ex-
posição de produtos desenvol-
vidos com recursos do Edital 

O Sesi Clube Antônio Ferreira 
Pacheco será palco, sábado, da 
entrega da Medalha de Honra 
ao Mérito Ministro Aquino 
Porto, pelo Simelgo. A honraria 
é concedida a empresários e 
personalidades que contribuíram 
com o crescimento da indús-
tria goiana. Serão homenage-
ados Edson Lucca (Capanema 
Indústria e Comércio de Metais 
Sanitários – ICO Metais); Efraim 

Agenda de eventos

Homenagem

Sesi Senai de Inovação, além de 
consultorias. 
• Segurança do trabalho
A Escola Senai Vila Canaã abriu 
inscrições para curso de espe-
cialização técnica em segurança 
do trabalho na construção civil. 
Mais informações pelo telefone 
(62) 3235-8100/8144.
• Capacitação e inovação
O Núcleo de Inovação de 
Goiás abriu inscrições para a 
Capacitação e Consultoria em 
Inovação, um programa vol-
tado para micro e pequenas 
indústrias, previsto para os 
dias 26 a 28 deste mês e para 
outubro, na Casa da Indústria. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1752 / 1719.

Antônio Alves (Rotal Hospitalar), 
Gevaert Antônio de Gouveia 
(Gevaert Soluções Mecânicas 
e Industriais), José Amâncio 
Pereira (Ciplac Comércio e 
Indústria de Placas), Maria 
Helena Naves (Goyaço Indústria 
e Comércio de Ferragens), Maria 
Iracema Abud Alves Riemma 
(Metalcort Indústria e Comércio 
e Artefatos de Ferro) e Reinaldo 
Fonseca dos Reis, da Fieg.


