
Com publicação prevista para setembro, a nova norma de 
sistema de gestão da qualidade NBR ISO 9001:2015 será alvo 
de curso que o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) ministra dia 25 de 
fevereiro 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.

Trabalhadores da indústria e familiares terão opção de brincar 
carnaval no Sesi Folia, programação que a instituição do Sistema 
Fieg promove em unidades de Goiânia e Itumbiara. Na capital, o 
Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco, no Setor Santa Genoveva, 
preparou programação especial para os quatro dias de festa, 
com oficinas de máscaras e fantasias, concurso de dança, escolha 
da rainha e da melhor fantasia infantil e atividades recreativas. 
Funcionários da indústria e seus dependentes que apresentarem 
crachá e documento não pagam entrada. O ingresso para a co-
munidade custará 30 reais.

Tudo sobre a ISO 9001:2015

Folia do trabalhador da indústria no Sesi

O Sindicato das Indústrias Químicas no Estado de Goiás 
(Sindquímica) sedia, no dia 24 de fevereiro, workshop sobre 
Hábitos e Atitudes dos Brasileiros para as Categorias de Produtos 
para Cabelo e Pele. O evento, que ocorre entre 14 horas e 16h30, 
abordará o panorama do mercado brasileiro de produtos de hi-
giene pessoal, perfumes e cosméticos, além de apresentar da-
dos sobre o perfil dos brasileiros no que se refere a consumo no 
setor. Trata-se de uma iniciativa da ABDI, ABIHPEC e Sebrae, com 
apoio do Sindquímica. As vagas são limitadas. Informações: (62) 
3212-3794 / sindquimica@sistemafieg.org.br.

Em Paris, na França, o presidente da Fieg, Pedro Alves de 
Oliveira, visita estação de VLT, ao lado do governador Marconi 
Perillo e do presidente da Assembleia Legislativa, Helio de Sousa. 
A comitiva goiana encerra esta semana a missão empresarial, que 
incluiu agenda na Itália e no Vaticano. Durante a viagem de ne-
gócios, realizada pelo governo estadual, a presidência da Fieg é 
exercida interinamente pelo 2º vice-presidente, Antônio Almeida. 

Cabelo e pele

Missão à França e Itália


