
Fieg, IEL, Anglo American, Anglo Gold Ashanti Serra Grande 
Brasil e Votorantim Metais lançam terça-feira, às 11 horas, na Casa 
da Indústria, o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores 
(PDF), destinado a melhorar a aquisição de bens e serviços pelas 
empresas no Norte e Centro Goiano, regiões onde atuam. Outro 
objetivo é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
dos municípios de Barro Alto, Goianésia, Crixás, Niquelândia e 
Uruaçu. Para tanto, será assinado convênio de cooperação técni-
ca e financeira entre a Fieg, o IEL e as empresas parceiras.

Um dos segmentos de atuação pioneira do Senai, dos tempos 
dos antigos cursos para carpinteiros e marceneiros, a indústria de 
móveis ganha, na Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna, 
em Goiânia, nova estrutura de atendimento nos campos da for-
mação de mão de obra e assistência técnica e tecnológica. A 
Oficina Moveleira, projeto de atualização técnica e tecnológica 
de ambientes pedagógicos equipamentos, será inaugurada sex-
ta-feira, às 8 horas. A nova estrutura foi idealizada com participa-
ção do Sindicato das Indústrias de Móveis e Artefatos de Madeira 
no Estado de Goiás (Sindmóveis) e de empresários do setor.

Em audiência do Fórum Empresarial com o ministro das Minas 
e Energia, Edison Lobão (foto), em Brasília, o presidente da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira, relata a situação vivida pelo setor produ-
tivo e pela população em Goiás com as dificuldades enfrentadas 
pela Celg. O ministro prometeu encaminhar solução para a crise 
até o fim deste mês.  

Empresários, líderes de entidades de representação da indús-
tria, da academia e do governo vão se reunir, quarta e quinta-
-feira, em Brasília, para debater como o setor produtivo nacional 
se posiciona no mercado internacional e qual sua atratividade 
em nível mundial. A 8ª edição do Encontro Nacional da Indústria 
(Enai) contribui para o crescimento e aperfeiçoamento do se-
tor ao promover debates sobre temas de interesse e reivindicar 
compromissos do governo. Neste ano, o evento, que espera 
mais de 2 mil participantes, tem como tema central O Brasil e os 
Desafios da Economia Global.
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