
Amanhã, a partir das 8 ho-
ras, na Casa da Indústria, a Fieg 
e seu Conselho Temático do 
Agronegócio lançam amplo es-
tudo sobre as cadeias produtivas 
do agronegócio. O trabalho, no 
âmbito do projeto Construindo 
Juntos o Futuro do Agronegócio 
em Goiás, detalha vantagens e 
desafios dos setores de grãos 
(soja e milho), aves e suínos, 

Agronegócio
carne e couro bovinos, lácteos e 
sucroenergética, propondo solu-
ções para os gargalos. O estudo 
foi realizado pela consultoria 
Markestrat, com colaboração do 
Fórum de Entidades Empresariais, 
governo do Estado, da Embrapa, 
UFG, PUC-Goiás, Faculdade Alfa 
e de um grupo de empresas ân-
coras, com patrocínio do Sebrae e 
apoio da CNI.

Alunos do Senai Goiás mos-
traram, em São Paulo, a quali-
dade da capacitação de mão 
de obra oferecida às indús-
trias goianas, na 7ª edição da 
Olimpíada do Conhecimento, 
maior competição de educação 
profissional das Américas, de 14 
a 17 de novembro, no Parque 
Anhembi. A delegação de 18 
competidores, integrada tam-
bém por três alunos do Senac, 
trouxe para casa medalha de 
ouro na ocupação de sistemas 
de transporte da informação, 
de prata em costura industrial 

Entre os melhores das Américas
para portadores de deficiência 
e de bronze em design gráfico, 
marcenaria, soldagem e torne-
aria a CNC, além de diplomas 
de excelência em confecção e 
impressão offset. Em evento pa-
ralelo, a aluna da Escola Senai 
Vila Canaã, de Goiânia, Luma 
Stefany de Novais, assegurou 
medalha de ouro no WordSkills 
América, em design gráfico. Os 
vencedores farão nova seletiva 
para definir quem participará do 
WorldSkills, competição inter-
nacional de ensino técnico, em 
julho, em Leipzig, na Alemanha.

• O ICQ Brasil e a Fieg reali-
zam hoje, na Casa da Indústria, 
o 7º Encontro Nacional de 
Representantes da Direção e 
Empresários da Qualidade. O 
evento tem apoio do IEL Goiás, 
Sinduscon-GO, Crea-GO, Comitê 
Brasileiro da Qualidade (CB25), 
Movimento Goiás Competitivo, 
HGB Consultoria e Gestão e 
do portal Administradores.com. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1397.
•  Hoje, às 10 horas, na Casa da 
Indústria, o secretário estadual 
de Educação, Thiago Peixoto, 
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reúne-se com o presidente da 
Fieg, Pedro Alves, e com o supe-
rintendente do Sesi e diretor do 
Senai, Paulo Vargas, para falar 
sobre Escola de Tempo Integral. 
• No dia 27, o Conselho de 
Comércio Exterior da Fieg e 
a Apex-Brasil promovem, na 
Casa da Indústria, rodada de 
negócios entre exportadores 
goianos e representantes de 
indústrias de alimentos, bebi-
das e cosméticos da Argentina, 
Colômbia, do México, Chile e 
Costa Rica. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1488.


