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CNI inclui prática de sindicato goiano 

Senai e IEL são mais lembrados em educação profissional e estágio

Desenvolvido pelo Sindicato das 
Indústrias da Alimentação no 
Estado de Goiás (Siaeg), presi-
dido pelo empresário Sandro 
Mabel, o Programa Alimento 
Confiável acaba de ser seleciona-
do para inclusão, a partir do ano 
que vem, no Catálogo Online 
de Boas Práticas Sindicais. 

O Senai e o Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL), 
instituições do Sistema 
Fieg, consolidam liderança 

No âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Associativo 
(PDA), da CNI, a ferramenta 
reúne casos de sucesso de entida-
des de todo o País. Classificada 
na categoria Comunicação, a 
iniciativa do Siaeg foi escolhida 
no Ciclo de Seleção 2016, en-
cerrado em outubro. Destinado 

do Pop List, do jornal O 
Popular, como marcas mais 
lembradas, respectivamente, 
nos segmentos Curso 
Profissionalizante e Entidade 
de Encaminhamento de 
Estágio. Responsável pela 
qualificação profissional 
para a indústria, em diversos 
níveis, o Senai conquista o 
prêmio pelo 9º consecutivo, 

enquanto o IEL, cada vez mais 
referência para estudantes, 
empresas e instituições de 
ensino, se mantém no topo 
do ranking pela quarta 
vez ininterruptamente. A 
premiação das 57 marcas mais 
lembradas foi realizada ontem 
no CEL da OAB. Leia mais 
nesta edição e no Caderno 
Especial Pop List.

a promover a competitividade 
nas indústrias, o programa cer-
tificará indústrias de alimen-
tação conforme boas práticas 
de fabricação e reconhecerá o 
atendimento à legislação, por 
meio do selo de qualidade e 
origem estampado nos rótulos 
dos produtos.    

•  Negociação Internacional – Dia 9/11, na Casa da Indústria, das 8h30 às 17h30. Curso 
direcionado a profissionais de comércio exterior, gerentes, assistentes e auxiliares de exportação e 
àqueles que desejam entrar na área. Inscrições pelo site www.cinfieg.org.br

•  Produção Mais Limpa – Dia 10/11, curso específico para empresas do setor de HPPC (Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Mais informações pelos telefones (62) 3501-0045/0088. 

Agenda

Saiba mais: http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/pda/boas-praticas/


