
A Fieg já mobiliza empresá-
rios goianos para o 31º Encontro 
Econômico Brasil-Alemanha, que 
será realizado nos dias 13 e 14, 
em São Paulo. O evento discutirá 

O IEL Goiás oferece às em-
presas duas oportunidades de 
conhecer modernas técnicas, 
táticas e estratégias de logística 
de suprimentos, e negociação 
com resultados em compras. 
Os dois cursos serão realizados, 

Colaboradores da indús-
tria têm neste domingo nova 
oportunidade de comemorar 
o Dia do Trabalho, no Festival 
do Trabalhador – A Indústria 
em Ritmo de Festa, que o Sesi 
Goiás reedita, no Clube Antônio 
Ferreira Pacheco, no Setor Santa 
Genoveva, em Goiânia. A pro-
gramação, que mobilizou to-
das as unidades da instituição 
no 1º de Maio, inclui atrações 
como torneio de pesca e jogos 
de mesa, festival de música, 

O Sesi Goiás inaugura, 
amanhã, uma academia de 
ginástica em Rio Verde, em 
parceria com o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação e Indústrias 
de Carnes e Derivados de Rio 
Verde (STIARV). Cerca de 3 mil 
industriários serão beneficiados 

O Senai Goiás, que já era a 
marca mais lembrada em educa-
ção profissional na pesquisa Pop 
List, agora é também uma das 
75 empresas goianas mais ad-
miradas, segundo pesquisa reali-
zada pelo Instituto Verus para O 
Popular. O estudo, publicado em 
caderno especial no domingo, 

Brasil-Alemanha

Compras e suprimentos

Dia do Trabalho: nova chance no Sesi

Academia 

Senai entre os mais admirados

as relações políticas e econômi-
cas de ambos os países, visando 
ao estabelecimento de parce-
rias estratégicas de negócios. 
Informações: (62) 3219-1488

respectivamente, nos dias 7 e 8 
e, 9 e 10 de maio, em Goiânia, 
e terão como instrutor o profes-
sor Ian James Vieira, da PUC/
Rio de Janeiro. As inscrições 
seguem abertas no site www.
ielgo.com.br.

videoquê, show sertanejo, ati-
vidades recreativas e sorteio 
de brindes, como dois tablets e 
cinco bicicletas. O evento come-
ça às 9 horas e os trabalhadores 
da indústria contarão com ôni-
bus gratuitos, em rotas estra-
tégicas saindo da Praça Cívica, 
Goiânia 2 e Praça da Bíblia. A 
nova data atende, sobretudo, 
colaboradores de empresas que 
não suspenderam as atividades 
no feriado. Mais informações 
pelo telefone: (62) 3265-0100. 

com o novo espaço, que con-
tará com 33 equipamentos 
entre ergometria e musculação 
e acessórios. A academia foi 
instalada na sede do sindica-
to, que atua há 24 anos nos 
municípios de Rio Verde, Santa 
Helena, Acreúna, Quirinópolis, 
Montividiu e Maurilândia.

foi feito em todo o Estado e 
abrange organizações goianas 
ou que atuam regionalmente. 
Os critérios utilizados avaliam 
principalmente o compromisso 
das empresas com seus clientes, 
fornecedores, funcionários, com 
o mercado em que atuam e com 
a ética empresarial.


