
No Dia Mundial da Eficiência Energética, a Fieg e o Instituto 
de Certificação Qualidade Brasil (ICQ Brasil) realizam hoje uma 
série de palestras destinadas a conscientizar empresários, indicar 
de medidas que propiciem menores gastos e uma relação mais 
harmoniosa com o meio ambiente. O evento terá início às 14 ho-
ras, no auditório Hélio Naves, no 10° andar, na Casa da Indústria.
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Com foco no consumo sustentável de energia, quatro espe-
cialistas vão abordar ações para eficiência energética no setor 
industrial, importância dos sistemas de gestão de energia e cer-
tificação de qualidade. São eles: Simone Matos, mestre em en-
genharia elétrica na área de sistemas de controle; John Edward 
Neira Villena, especialista em energia eólica; Dany de Moraes 
Venero, engenheiro eletricista, especialista em gestão de manu-
tenção; e Telmo Azambuja, engenheiro civil, consultor e auditor 
de sistemas de gestão. 

Em comemoração ao Dia da Mulher, Sesi e TV Anhanguera 
realizam amanhã o Anhanguera Saúde, na Praça da Matriz, no 
Centro de Aparecida de Goiânia. A programação, entre 9 e 14 
horas, inclui aulas de jump, massagem, reflexologia, cálculo de 
Índice de Massa Corpórea (IMC) e orientação de atividades fí-
sicas. O Sesi Campinas, na capital, também celebra a data com 
caminhada no dia 14 de março, às 7 horas, na unidade localizada 
na Avenida Geraldo Ney, nº 662.

O Senai Goiás completa segunda-feira, 9 de março, 63 anos de 
atuação em Goiás, com número recorde de matrículas em seus di-
versos cursos de educação profissional. Mesmo com o modesto de-
sempenho da economia goiana em 2014, a instituição do Sistema 
Fieg registrou durante o ano 213.8 mil matrículas superando em 
5,7% a produção de 2013.

O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, e o embai-
xador da Bélgica no Brasil, Jozef Smets, conversam, na Casa 
da Indústria, durante encontro em que trataram de assuntos 
comerciais. Na pauta, missões empresariais previstas em se-
tembro. Smets busca apoio da Fieg a fim de organizar o 1º Dia 
Belga no Brasil, destinado a promover um networking com em-
presários brasileiros e belgas dos segmentos farmoquímico e 
logístico, e o Tour of Brazil, evento de pesquisa ecológica cien-
tífica, realizado anualmente pela União Europeia em diferentes 
Estados brasileiros. 
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