
A Fieg, por meio de seu Centro Internacional de Negócios e em 
parceria com a CNI, realiza a Missão Prospectiva à Feira Belleza y 
Salud 2014, em Bogotá - Colômbia, entre os dias 19 e 26 de agos-
to. A feira reúne, em um único espaço, as últimas novidades em 
cosméticos, produtos para cabelos, medicina alternativa e móveis, 
equipamentos e aparelhos para salões de beleza e spas. Inscrições 
vão até o próximo dia 20. Informações pelo fone (62) 3219-1488.

O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, acompanhou 
nesta semana a assinatura de protocolo de intenções para via-
bilidade técnica, profissional, econômica e financeira, assim 
como de identificação e proposição dos incentivos necessários 
ao desenvolvimento de projetos para utilização de biogás de 
resíduos orgânicos agroindustriais em Goiás. Na foto ele acom-
panha o governador Marconi Perillo e o secretário de Indústria e 
Comércio, William O’Dwyer.

Pela nova vez consecutiva, o Sesi faturou o prêmio Marca 
Brasil, nas categorias Melhor Marca de Ginástica Laboral e Melhor 
Marca de Serviços para Sipat. A entrega da premiação ocorrerá 
dia 16 de setembro, em São Paulo. 

A Escola Senai Catalão realiza hoje, às 19h30, o encerramento 
das turmas de aprendizagem e habilitação técnica do primeiro 
semestre. Ao todo, 200 alunos vão receber os certificados.

Os interessados em participar da 9ª edição da Feira de 
Fornecedores e Atualização Tecnológica da Indústria de 
Alimentação (Ffatia) já podem efetuar o credenciamento online 
gratuito por meio do site www.ffatia.com.br. A Ffatia ocorre de 
28 a 31 de outubro, em Goiânia. 

Uma opção diferente e divertida para as crianças no mês de 
julho é a Colônia de Férias do Sesi, realizada em sete cidades 
do Estado. A maior unidade do Sesi em Goiás, o Clube Antônio 
Ferreira Pacheco, realiza sua colônia de férias de 14 a 18 próxi-
mos. As inscrições estão abertas, para crianças de 5 a 14 anos. 
Filho de trabalhador da indústria tem preço diferenciado.  Para 
saber as datas das demais unidades, ligue (62) 3219-1323. 
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