
Com a realização do 
Seminário de Inovação, será 
encerrado hoje, na Casa da 
Indústria, o Programa de Apoio 
à Competitividade das Micro e 
Pequenas (Procompi) do setor 
de panificação, do qual parti-
ciparam mais de 30 panifica-
doras goianas, durante 18 me-
ses. A programação começa às 
16 horas, com a apresentação 
da pesquisa Desempenho do 
Setor de Panificação 2012 e 
Tendências, conduzida pelo 

O Fórum Estadual das 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Femep) 
se reúne hoje, na Casa da 
Indústria, a partir das 14 ho-
ras, com representante do 
Ministério Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, 
o diretor do Departamento 
de Micro, Pequenas e Médias 
Empresas, Gustavo Gasbarro. 

Termina hoje o prazo para 
pagamento, sem multa, da 
contribuição sindical patronal. 
A tabela para cálculo é aplicá-
vel aos empregadores, inclusive 

Panificação encerra programa

Agenda das micro e pequenas 

Ex-aluno dirige Senai Itumbiara

Final do prazo é hoje

presidente da Associação 
Brasileira da Indústria a 
Panificação, Alexandre 
Pereira. Em seguida, haverá 
duas palestras: sobre os im-
pactos da inovação tecnoló-
gica nas empresas do setor, 
com o presidente do Instituto 
Tecnológico de Panificação e 
Confeitaria, Márcio Rodrigues, 
e sobre a ampliação da com-
petitividade na panificação, 
com representante da empre-
sa Philip Morris.

Em pauta, a Agenda Nacional 
de Desenvolvimento e 
Competitividade das Micro e 
Pequenas Empresas. O evento 
faz parte de uma programa-
ção nacional desenvolvida pelo 
Ministério, com o objetivo de 
formular e propor uma política 
nacional de apoio à MPE, por 
meio da elaboração da Agenda 
(2013-2022). 

do setor rural, e aos agentes 
ou profissionais autônomos 
organizados em firma ou em-
presa de atividade industrial. 
Informações: fone 3216-0400.

Ex-aluno da Escola Senai 
Itumbiara, quando conquistou 
o 8º lugar em fresagem no 
35º Torneio Internacional de 
Formação Profissional (atu-
al WorldSkills), realizado no 

Canadá, em 1999, e atual-
mente instrutor de educação 
profissional, Claiton Cândido 
Vieira (foto) é o novo diretor 
da unidade. Ele substitui no 
cargo, a partir de 1º de fe-
vereiro, Aroldo dos Reis, que 
vai comandar a Faculdade 
de Tecnologia Senai Roberto 
Mange, de Anápolis, onde já 
atuou como instrutor, coorde-
nador de área técnica e agente 
de relações com o mercado. 
Ele substitui Francisco Carlos 
Costa, convidado pela prefei-
tura de Anápolis para assumir 
a Secretaria de Meio Ambiente 
e Agricultura.


