
O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, viaja hoje 
para a Europa, onde parti-
cipará, em Frankfurt, dias 
2 e 3 de julho, do Encontro 
Econômico Brasil-Alemanha, 
promovido anualmente pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e sua congêne-
re alemã, Bundesverband der 
Deutchen Industries (BDI). Na 
ocasião, serão realizados pai-
néis sobre o diálogo entre o 
setor público e privado e opor-
tunidades de negócios entre 
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os dois países. Em workshops, 
os participantes do encontro 
irão debater sobre inovação 
e pesquisa, logística, mobili-
dade urbana, infraestrutura, 
desafios do setor de energia, 
agronegócios, inserção inter-
nacional de pequenas e mé-
dias empresas e cooperação 
na área de saúde. O even-
to englobará, ainda, o 30º 
Encontro Empresarial e a 39ª 
Reunião da Comissão Mista 
de Cooperação Econômica 
Brasil-Alemanha.

•  Qualidade no trabalho
As indústrias interessadas em 
participar do Prêmio Sesi de 
Qualidade no Trabalho (PSQT) 
poderão fazer sua inscrição 
até 20 de julho, no site www.
sesi.org.br/psqt. Em sua 15ª 
edição, a iniciativa tem como 
propósito valorizar boas práti-
cas de responsabilidade social 
na área corporativa. Podem 
participar empresas industriais 
de qualquer porte e segmento. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1307.
• Colônia de férias
Estão abertas as inscrições para 
a Colônia de Férias do Sesi em 
unidades de Goiânia e do in-
terior, no mês de julho. Com a 
proximidade do recesso escolar, 
essa é uma opção diferente e 
divertida para as crianças. Jogos 
dirigidos, atividades aquáticas, 
esportivas, recreativas e cultu-
rais, gincanas e cinema fazem 
parte da programação de lazer e 
entretenimento. Filhos de traba-
lhadores da indústria têm pre-
ços diferenciados. A faixa etária 
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vai de 4 a 13 anos. Informações 
pelo site www.sesigo.org.br
•  Gestão integrada
As mudanças na norma NBR 
ISO 19011:2012 tornaram 
mais ágil a integração de sis-
temas de gestão nas organiza-
ções, permitindo auditoria úni-
ca dos sistemas, racionalizando 
despesas e custos, reduzindo a 
duplicação de esforços e mini-
mizando os impactos nas ati-
vidades das áreas e processos 
que estão sendo auditadas. As 
melhorias na norma serão tra-
tadas em curso oferecido pelo 
IEL Goiás, no dia 13 de julho, 
em Goiânia. Inscrições pelo site 
www.ielgo.com.br.
•  Formatura
A Faculdade de Tecnologia Senai 
Roberto Mange, de Anápolis, 
realiza hoje e amanhã, no audi-
tório da Universidade Estadual 
de Goiás (UEG), a entrega de 
certificados a 250 concluintes 
de cursos de aprendizagem in-
dustrial e habilitação técnica 
em diversas áreas ministrados 
na unidade.


