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O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, que retornou 
recentemente de missão em-
presarial à Coreia do Sul, repre-
sentou ontem, em São Paulo, 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) no 5º Encontro 
do Comitê de Cooperação 
Econômica Brasil-Coreia (foto). 

O presidente da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira, o 
prefeito de Goianésia, Jalles 
Fontoura de Siqueira, o dire-
tor presidente da Usina Jalles 
Machado, Otávio Lage de 
Siqueira Filho, e o diretor re-
gional do Senai, Paulo Vargas, 
inauguram hoje o Núcleo 

A Casa da Indústria sedia 
terça-feira, das 8h30 às 12 ho-
ras, o lançamento do Programa 
Diálogo com Investidores, 
da Secretaria de Gestão e 
Planejamento (Segplan), des-
tinado a criar um ambiente de 
aproximação entre o governo de 

Os estudantes de Goiás 
Túlio Galletti, Carla dos 
Anjos Silva, Henrique Camilo 
Corrêa, Leonardo Nunes 
e Amanda Dias disputam, 
terça-feira, a fase nacional 

Coreia e Brasil se reúnem em SP

Goianésia ganha núcleo Sesi Senai

Diálogo com Investidores

Goiás na final do Prêmio IEL de Estágio

Na foto, ele conversa com o pre-
sidente da FKI, congênere asiá-
tica da CNI, Joon-Yang Chung. 
No evento, 40 empresários 
sul-coreanos, de setores 
como siderurgia, automotivo 
e eletrônico, fazem prospec-
ção de novas oportunidades 
de investimentos. 

Integrado Sesi Senai na cida-
de, no Vale do São Patrício. 
Fruto de parceria, o novo am-
biente de ensino conta com 
quatro salas de aula, área 
administrativa e laboratórios 
nas áreas de informática, me-
cânica industrial, eletricidade 
predial e industrial.

Goiás e empresários interessados 
em investir em projetos de desen-
volvimento humano sustentável. 
A interlocução do Estado com 
o empresariado contará com o 
apoio do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud/ONU).

do Prêmio IEL de Estágio, 
com projetos desenvolvidos, 
respectivamente, nas em-
presas Cipa/Mabel, Cicopal, 
Maktractor, Heinz Brasil e 
Gama Sucos e Alimentos.


