
A Casa da Indústria sedia, dia 5 de agosto, às 8 horas, o evento 
Segurança Pública, Direito à Vida e à Liberdade dos Cidadãos, pro-
movido pelo Fórum das Entidades Empresariais, em meio à onda 
de insegurança no Estado, com crescimento de índices de furtos, 
roubos, assaltos, homicídios, tráfico de entorpecentes e de armas.

Principal rede de formação profissional e tecnológica para a 
indústria, o Senai Goiás ganha destaque na área de iniciação cien-
tífica. Estudante do curso superior em redes de computadores da 
Faculdade de Tecnologia Senai de Desenvolvimento Gerencial 
(Fatesg), de Goiânia, Juan Carlos Crispi, de 33 anos, foi selecionado 
para participar do programa Ciência sem Fronteiras. Em agosto ele 
embarca para os Estados Unidos, onde fará o intercâmbio, no âm-
bito da iniciativa do governo federal. Durante um ano e meio, ele 
vai estudar ciências da computação na cidade de Charleston, no 
Estado da Carolina do Sul, com bolsa concedida pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do 
Ministério da Educação. 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realiza, em Brasília, 
dia 31 de julho, o seminário Os Serviços e a Competitividade da 
Indústria: Política Industrial e Comercial. O evento contará com 
participação de representantes do governo e do setor privado 
brasileiro, além de especialista da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Na ocasião, será apre-
sentado o estudo Serviços e Competitividade Industrial no Brasil, 
elaborado pela CNI. Informações e confirmação de presença pelo 
e-mail negint@cni.org.br.

Estão abertas as inscrições para a missão empresarial à Feira 
Belleza y Salud, de 19 a 26 de agosto, em Bogotá, na Colômbia. 
O maior encontro do setor de cosméticos, saúde e bem-estar do 
país reúne uma mostra comercial completa em um espaço desti-
nado à concretização de negócios, sondagem de oportunidades 
de investimento, lançamento de produtos e serviços, posicio-
namento de marca e estudos de mercado. A Fieg, por meio do 
Centro Internacional de Negócios, e a CNI são organizadoras da 
missão. Informações: (62)3219-1488 / cinfieg.org.br.
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