
Finalista da etapa nacional do 
19º Prêmio Central de Outdoor, 
na categoria Ação Social, a peça 
publicitária Indústria e Educação 
Sempre Juntas ficou em terceiro 
lugar no concurso, que este ano 
teve como tema “Coloque sua 
cabeça a prêmio. Prêmio Central 
de Outdoor. Para mentes brilhan-
tes”. No outdoor, a mensagem 

Outdoor

institucional “É assim que o Sesi 
enxerga o futuro da Indústria. 
Por meio da Educação”, produ-
zida pela Bess Publicidade. Na 
foto, Geraldo Neto, gerente de 
Comunicação e Marketing do 
Sistema Fieg, Luiz Fernando e 
Flávio Filho, da Bess, recebendo 
o prêmio na Estação São Paulo, 
na capital paulista.

• A Fieg e a Associação 
Comercial Industrial de 
Aparecida de Goiânia (Aciag) 
promovem, no dia 4, na sede da 
Aciag, reunião de trabalho com 
lideranças empresariais e ges-
tores públicos. O objetivo será 
apresentar um perfil detalhado 
dos distritos industriais instala-
dos no município e seu poten-
cial econômico, além de discutir 
soluções para os principais gar-
galos identificados, como forma 
de subsidiar as ações do Mapa 
Estratégico da Indústria Goiana.
• Amanhã, na Casa da 
Indústria, a Fieg, o Sindmóveis e 
o Sebrae Goiás realizam pales-
tra sobre legislação ambiental e 
a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, com a engenheira am-
biental Taísa Trevisan, da em-
presa ProAmb (RS). O evento 
marca ainda o encerramento 
do Projeto de Desenvolvimento 
do Setor Moveleiro da Região 
Metropolitana de Goiânia.. 

Agenda de eventos

Informações no telefone (62) 
3224-7296.
• O Sinvest e a prefeitura de 
Jaraguá realizam, no dia 5, no 
Centro Tecnológico Municipal, 
palestra sobre registro de ponto 
eletrônico, com o auditor fiscal 
do trabalho Helder Cordeiro da 
Conceição. Informações pelo te-
lefone (62) 3326-2606.
• O IEL Goiás promove, 
em dezembro, os cursos 
Eneagrama na empresa (dias 6 
e 7), Interpretação e Auditoria 
Interna ISO/IEC 17025/2005 
(entre os dias 10 a 12) e 
Mapeamento de Processos 
(dias 4 e 5). Informações no site 
www.ielgo.com.br.
• Numa promoção da Fieg e 
de seu Conselho Temático de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação, em parceria com a CNI 
e Sebrae, será realizado no dia 6, 
entre 9 e 18 horas, na Casa da 
Indústria, o curso sobre a elabo-
ração de projetos de inovação.


