
Trabalhadores da indústria e familiares terão opção de brincar 
carnaval no Sesi Folia, programação que a instituição promove 
em unidades de Goiânia e Itumbiara. Na capital, o Sesi Clube 
Ferreira Pacheco preparou programação para os quatro dias de 
festa, em meio a atividades recreativas. Funcionários da indústria 
e seus dependentes que apresentarem crachá e documento não 
pagam entrada. O ingresso para a comunidade custará 30 reais.

Aspectos da Norma Regulamentadora nº 12 (NR 12) aplicá-
veis às indústrias de panificação serão tema de um seminário na 
terça-feira, das 12 às 17 horas, no Palácio da Indústria, no Centro. 
O evento, no âmbito do Programa de Apoio à Competitividade 
das Micro e Pequenas Empresas (Procompi), é realizado pelo 
Sindipão, Fieg, Sebrae e Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). Informações pelo telefone (62) 3219-1752. 

Sesi Folia agita trabalhador da indústria

A NR-12 e a panificação

Com publicação prevista para setembro, a nova norma de sis-
tema de gestão da qualidade NBR ISO 9001:2015 será alvo de 
curso que o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) ministra dia 25 de fe-
vereiro para esclarecer as mudanças em relação à versão ante-
rior. O instrutor será o engenheiro Juliano Araújo Otero, do IEL. 
Inscrições abertas. Informações pelo 3219-1444.

O Sindquímica sedia, no próximo dia 24 de fevereiro, workshop 
sobre Hábitos e Atitudes dos Brasileiros para as Categorias de 
Produtos para Cabelo e Pele. O evento abordará o panorama do 
mercado brasileiro de produtos de higiene pessoal, perfumes e 
cosméticos, além de apresentar dados sobre o perfil dos brasi-
leiros no que se refere a consumo no setor. Trata-se de uma ini-
ciativa da ABDI, ABIHPEC e Sebrae, com apoio do Sindquímica. 
Informações: (62) 3212-3794 / sindquimica@sistemafieg.org.br.

Familiares de Henrique Wilhelm Morg de Andrade partici-
pam, na Casa da Indústria, de ato da diretoria da Fieg que presta 
homenagem ao empresário, falecido em novembro. Presidente 
do Conselho Temático de Meio Ambiente da Fieg e do Sindicato 
das Indústrias Cerâmicas do Estado de Goiás (Sindicergo), Morg 
ganhou sala com seu nome no Edifício Pedro Alves de Oliveira, 
nova sede da indústria, na Vila Nova.
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