
A 2ª Rodada de Negócios do Programa de Desenvolvimento 
de Fornecedores (PDF), em Crixás, mobilizou as mineradoras 
AngloGold Ashanti/Serra Grande, Votorantim Metais e fornece-
dores da região. Organizadores estimam negócios superiores a R$ 
266 mil. Durante o evento, a GoiásFomento apresentou linha de 
crédito, aberta por meio de convênio com o IEL, destinada a micro 
e pequenas empresas em Barro Alto, Crixás, Goianésia, Uruaçu e 
Niquelândia. A Anglo American também integra o programa.

O Sesi e a mineradora AngloGold Ashanti/Serra Grande, de 
Crixás, Norte do Estado, assinam terça-feira convênio para aten-
dimento odontológico por meio de unidade móvel. A previsão é 
atender, em três meses, 1.200 trabalhadores e dependentes, além 
de 1.700 estudantes da rede de ensino e da Escola Sesi de Crixás. 

Na busca por mercados não tradicionais, a Secretaria de 
Indústria e Comércio do Estado de Goiás e a Fieg, por meio de seu 
Conselho Temático de Comércio Exterior, realizam o Seminário 
Oportunidades de Negócios com a República Democrática do 
Congo, dia 31, na Casa da Indústria, em Goiânia, das 8h30 às 
10h30. Informações pelo telefone (62) 3219-1485. 

De terça a sexta-feira, Goiânia sedia a 9ª Feira de Fornecedores 
e Atualização Tecnológica da Indústria de Alimentação (Ffatia). O 
evento oferece oportunidade de identificação de novos fornece-
dores e de parceria, além do intercâmbio de empresas por meio 
da Rodada de Negócios Ffatia, reuniões previamente agendadas e 
direcionadas a empresas interessadas em negociar.

Mineradoras e fornecedores

Sesi atende 3 mil em Crixás

Oportunidades no Congo

Rodada de negócios na Ffatia

Com projetos desenvolvidos e aplicados na EBM Incorporações 
e na H-LOG Logística Hospitalar, os estudantes goianos Rafael 
de Pádua (Engenharia/UFG) e Vanessa Dias (Farmácia/Faculdade 
Estácio de Sá) subiram ao pódio do Prêmio IEL de Estágio, etapa 
nacional, dia 16 de outubro, no Recife (PE). Vice-campeão na cate-
goria Grande Empresa, disputando com estagiários da Petrobras/
RN e Amêndoas do Brasil/CE, Rafael desenvolveu projeto de im-
plementação de práticas Lean Construction (estudo de caso), ob-
tendo aumento significativo de produtividade. Terceira colocada 
na categoria Micro/Pequena Empresa, Vanessa idealizou e colo-
cou em prática experiência de socialização da informação sobre 
medicamentos para pacientes em tratamento oncológico.

Estágio: no pódio do prêmio nacional


