
Diretoria da SJC Bioenergia 
assinou com o IEL Goiás con-
trato para qualificar pequenas 
e médias empresas fornecedo-
ras de produtos e serviços à 
atividade da usina. Por meio 
do Programa de Qualificação 
de Fornecedores (PQF), um 
segundo grupo de empresas 
situadas em Quirinópolis e 
Cachoeira Dourada passarão 
por aprendizados específicos 
com vistas a entender melhor 

A Fieg comemora a aprova-
ção do Novo Código Florestal 
de Goiás. A Federação das 
Indústrias participou ativamente 

As inscrições aos cursos de 
habilitação técnica em seguran-
ça do trabalho, automação in-
dustrial, manutenção e suporte 
em informática e logística, es-
tarão abertas até o próximo dia 
31, com oferta de 850 vagas. 
Oferecidos gratuitamente pelo 
Senai Goiás, os cursos fazem 

A empresa goiana Alca Foods, 
do setor de alimentos, ganhou o 
prêmio SIAL Inovation, no âm-
bito da Feira SIAL, realizada em 
São Paulo nos dias 25 a 28 de 
junho. A empresa foi assesso-
rada pelo Centro Internacional 
de Negócios da Fieg em 2007 e 
participou do Programa Exporta 
CIN de internacionalização de 

Qualificando fornecedores 

Novo Código Florestal: Fieg comemora

Curso técnico gratuito a distância

Premiação nacional

seu negócio, sua gestão, co-
nhecendo de perto as neces-
sidades da companhia, sua 
cliente. O programa aplicado 
em 12 meses inclui planeja-
mento, seminários, workshops, 
consultoria e avaliações em 
várias áreas da gestão, como 
a estratégica, a financeira, de 
pessoas, segurança e saúde 
do trabalho, logística, respon-
sabilidade social e ambiental 
e comercial. 

das discussões sobre a matéria 
e entende que a lei alia o de-
senvolvimento econômico com 
a preservação ambiental. 

parte da programação do sis-
tema de educação à distância 
da instituição, num modelo que 
vem ganhando cada vez mais 
espaço nas ações de formação 
profissional desenvolvidas pela 
instituição no Estado. As inscri-
ções deverão ser feitas no site 
www.senaigo.com.br.

empresas. Desde então, partici-
pa de várias atividades da Rede 
CIN e exporta para diversos 
países, sempre atendendo aos 
padrões exigidos internacio-
nalmente. O SIAL Innovation é 
um concurso que elege, a cada 
edição, os produtos mais inova-
dores expostos nos corredores 
da SIAL Brazil. 


