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Com atividades iniciadas 
em 2010, a superintendência 
do Porto Seco e o IEL Goiás 
concluem hoje, às 19 horas, 
no Sesi Jundiaí, em Anápolis, a 
quarta turma de qualificação 

A utilização de expressões 
como “couro sintético” ou 
“couro ecológico” são comuns 
no comércio de vários produ-
tos. O que poucos sabem é 
que constitui crime, com base 
na Lei 4.888, o uso do termo 
couro para identificar produtos 
artificiais de origem industrial, 
em designações como couro 

IEL qualifica empresas do Porto Seco

Blitze da Lei do Couro chegam a Goiás

de empresas fornecedoras de 
produtos e/ou serviços para a 
atividade industrial, em con-
formidade com os requisitos do 
Programa de Qualificação de 
Fornecedores (PQF).

ecológico, couro sintético ou até 
mesmo couro legítimo. O assun-
to será abordado, em caráter 
educativo, nas próximas duas 
semanas, pela Blitz da Lei do 
Couro, que percorrerá Goiânia e 
cidades do interior. A iniciativa 
é do Centro das Indústrias de 
Curtumes do Brasil (CICB), com 
apoio do Sindicurtume.

O IEL está com inscrições 
abertas no site www.ielgo.
com.br ao curso Excelência no 
Atendimento - Um Diferencial 
Competitivo para seu Negócio, 
destinado a proporcionar aos 

Curso para encantar o cliente
participantes princípios e ha-
bilidades para atender, gerar 
soluções e encantar o cliente. 
O curso será realizado no dia 
10 de dezembro, das 8 às 18h, 
em Goiânia.

O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, o prefeito 
Maguito Vilela e o vice Ozair 
José inauguram o núcleo de 
saúde e segurança no trabalho 
da Unidade Integrada Sesi Senai 
Aparecida de Goiânia. Resposta 
à demanda das indústrias por 
melhor qualidade de vida para 
seus colaboradores e por au-
mento de produtividade, a nova 

Saúde e segurança no trabalho
estrutura, entre outros serviços, 
vai estender à cidade atendi-
mento com consultas e exames 
ocupacionais, antes prestados 
em Goiânia. O portfólio inclui 
exames complementares de ele-
trocardiograma, eletroencefalo-
grama, espirometria, acuidade 
visual, audiometria, radiografia 
do tórax e pulmão, além do 
atendimento odontológico.


