
O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, e o diretor 
regional do Senai e superinten-
dente do Sesi, Paulo Vargas, fo-
ram homenageados ontem com 
a Comenda Gomes de Souza 
Ramos, a mais alta honraria de 
Anápolis. A solenidade de entrega 

Comenda
foi realizada no Teatro Municipal 
da cidade, onde 25 pessoas de 
diversos setores da sociedade 
receberam a comenda em reco-
nhecimento pela contribuição ao 
crescimento da cidade. O evento 
fez parte das comemorações dos 
105 anos de Anápolis.

Termina amanhã o prazo 
para inscrições ao treinamento 
Gerenciamento de Risco para a 
Qualidade, que será realizado 
pelo Sindicato das Indústrias 
Farmacêuticas no Estado de 
Goiás (Sindifargo), por meio 
da Comissão de Trabalho 
para Assuntos Regulatórios 
(Comtrar), entre os dias 6 e 8 

A Fieg e o seu Conselho 
Temático de Comércio Exterior 
(CTComex), por meio do Centro 
Internacional de Negócios 
da Fieg (CIN), com apoio da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), promovem a 
Missão Prospectiva e Rodada 
de Negócios Expocruz 2012, 
no âmbito do Programa Al-
Invest IV. As inscrições para 

O Sesi Goiás, em parceria 
com a TV Anhanguera e Rádio 
Daqui e copatrocínio da Caixa 
Econômica Federal, realiza, 
entre 24 e 26 de agosto, o 
Festival Sesi Canta Cerrado, 
incluindo composições inéditas 
em todos os gêneros e estilos 
da música popular brasileira. 
As inscrições poderão ser feitas 

Gerenciamento de risco

Expocruz 2012

Canta cerrado

de agosto próximo, com a far-
macêutica Alessandra Tomazzini 
Ferreira Bastos, pós-graduada 
nas áreas de Gestão e Engenharia 
da Qualidade e auditora da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Informações e inscrições 
pelo telefone (62) 3098-3006 ou 
via email (alessandra.regionala-
napolis@sistemafieg.org.br).

participação na missão ter-
minam no dia 29 de agosto. 
Maior feira multissetorial da 
América Latina, com partici-
pação de empresários e re-
presentantes de 18 países, a 
Exprocruz 2012 será realizada 
entre os dias 24 e 29 de se-
tembro, em Santa Cruz de la 
Sierra, na Bolívia. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1488.

até o dia 3 de agosto, pelo site 
www.sesigo.org.br. O candida-
to deverá postar seu vídeo no 
site do Youtube e, posterior-
mente, anexar o link do vídeo 
no site do Sesi Goiás. Os inscri-
tos concorrerão a prêmios que 
variam entre R$ 1,0 mil a R$ 
3,0 mil. Mais informações pelo 
telefone (62) 3269-0803.


