
Quase dois anos após a inau-
guração do Núcleo Integrado 
Sesi Senai Filostro Machado, o 
Sistema Fieg expande mais um 
vez sua atuação em Anápolis, 
com implantação de ambiente 
de ensino semelhante no Bairro 
Munir Calixto, igualmente em 
parceria com a prefeitura, refor-
çando sua estrutura de atendi-
mento à indústria e à comunida-
de na cidade. Parte do complexo 
Centro de Formação Profissional 
Setor Industrial Munir Calixto, 
construído pela prefeitura de 

A consultoria Macrologística 
apresentou ontem, na Casa 
da Indústria, os dados iniciais 
da pesquisa Centro-Oeste 
Competitivo, encomendada pelo 
Fórum das Entidades do Setor 
Produtivo do Centro-Oeste, 
por meio das Confederações 
Nacionais da Indústria e da 

Missão técnica prospectiva 
comandada pela Fieg, por meio 
de seu Conselho Temático de 
Comércio Exterior e do Centro 
Internacional de Negócios, 
com apoio do Sebrae Goiás e 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange, em 
Anápolis, conclui hoje a 
Semana da Diversidade, den-
tro das atividades do Ensino 
Médio Articulado à Educação 
Profissional (Ebep). O evento 
discutiu questões de gênero 

Até o próximo dia 14, um 
grupo de dez empresários goia-
nos do setor de cosméticos, em 
missão organizada pelo Centro 
Internacional de Negócios da 
Fieg e pelo Sindiquímica, com 
apoio da ApexBrasil e do Sebrae 
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Anápolis, o núcleo será entregue 
à comunidade local hoje, às 9 
horas. Inicialmente, serão minis-
trados cursos nas áreas de ges-
tão, vestuário, construção civil, 
química e mecânica automotiva. 
A programação será coordena-
da pela Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange. A inicia-
tiva conta ainda com a parceria 
das unidades do Sesi Jaiara e 
Jundiaí, que vão realizar ativi-
dades de educação continuada, 
além do programa Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

Agricultura, Fieg e Faeg. Trata-
se do mais completo estudo 
já realizado na região. A apre-
sentação foi conduzida pelo 
especialista Olivier Gerard, que 
destacou os novos eixos de in-
tegração logística para escoa-
mento de produção no Brasil e 
para a América do Sul.

participação de 31 empresários 
do setor, embarcou no domingo 
rumo a Hannover, na Alemanha, 
onde participará, até o próximo 
dia 9, da CeBIT 2013, maior fei-
ra de TI do mundo.

(sexualidade e o feminino na so-
ciedade), intolerância religiosa, 
preconceito linguístico, rejeição 
da origem, bullying e cyber-
bullying, liberdade de expressão, 
raças, dificuldades de aprendiza-
gem e orientações legais acerca 
de preconceito.

Goiás, participará da Cosmoprof, 
em Bologna, na Itália. Com 45 
anos de tradição, esta é uma das 
mais completas feiras interna-
cionais voltadas para o setor de 
cosméticos, perfumaria, estética 
em geral e cuidado corporal.


