
Referência em Goiás na formação de profissionais para o 
setor de manutenção de aeronaves (foto), a Faculdade Senai Ítalo 
Bologna, em Goiânia, sediará no dia 31 de julho, das 8h30 às 
17h30, o Seminário Técnico de Aeronavegabilidade. Promovido 
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o evento visa 
esclarecer mudanças recentes na regulamentação relacionada 
à aviação agrícola e apresentar informações relevantes para a 
segurança das operações áreas. Na ocasião, serão abordados 
temas sobre falhas de manutenção em aeronaves agrícolas, 
recuperação de aeronaves após acidente e programas de 
manutenção, inspeções e preservação de aeronaves.

A Fieg, por meio de seu Centro Internacional de Negócios (CIN), 
mobiliza empresários do setor de produtos de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos para participar da missão prospectiva 
à Feira Belleza y Salud, que será realizada entre 17 e 24 de agos-
to, em Bogotá, na Colômbia. A promoção envolve parceria com 
a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Rede CIN, com 
apoio da Apex-Brasil. Mais importante evento do setor de cosmé-
ticos da Colômbia, a feira visa projetar a indústria cosmética e de 
medicina estética dedicada ao cuidado do homem e da mulher. 
Informações pelos telefones (62) 3219-1485/1488.

Empresários do setor de alimentos e bebidas têm até o dia 
31 de julho para se inscrever à Missão Empresarial Prospectiva 
à Feira Anuga 2015, entre os dias 8 e 15 de outubro. Realizada 
a cada dois anos, na Alemanha, o evento mostra quais são as 
tendências e inovações para a indústria e comércio do segmen-
to. As inscrições podem ser feitas pela internet, acessando o link 
http://www.equestiona.com/rede-cin/missao-anuga-2015.html. 
Mais informações pelo telefone (62) 3219-1488.

O IEL Goiás e as mineradoras Anglo American, AngloGold 
Ashanti e Votorantim Metais organizam para setembro a 2ª Rodada 
de Negócios do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores 
(PDF). O evento, em nível regional, será em Uruaçu, em parceria 
com o Sebrae, devendo reunir os fornecedores participantes de 
programa nos cinco municípios goianos onde é implementado – 
Barro Alto, Crixás, Goianésia, Niquelândia e Uruaçu.
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