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Linhas do FCO abrem crédito de R$ 10,3 bi

Jornada busca saúde e segurança do trabalho

INDÚSTRIA BÉLICA EM GOIÁS - O 
presidente da Fieg, Pedro Alves, cumprimen-
ta o governador Marconi Perillo durante o 
lançamento da pedra fundamental da indús-
tria bélica Caracal Brasil. Com sede em Abu 
Dhabi, Emirados Árabes, a empresa ocupará 
área de 113 mil m² no Daia, com expectati-
va de investir R$ 500 milhões e gerar 1.250 
empregos diretos e indiretos. A instalação em 
Goiás é resultante de recente missão comercial 
ao Oriente, com participação da Fieg.

Senai oferece póS-graduaçõeS – A Faculdade Senai Fatesg, no Setor Universitário, 
está com inscrições abertas para as seguintes especializações: MBA em Governança em Tecnologia da 
Informação, MBA em Gestão Empresarial e MBA em Gestão e Inteligência de Obras. Mais informa-
ções pelo telefone (62) 3269-1200.

O Banco do Brasil conta 
com R$ 10,3 bilhões para 
apoiar o desenvolvimento 
econômico e social do 
Centro-Oeste, por meio do 
Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-
Oeste (FCO) para os 
setores mineral, industrial, 

como parte das ações da campanha abril Verde, alusiva à saúde e segurança do trabalho, 
o Sesi goiás e a associação Brasileira de Qualidade de Vida (aBQV) promovem hoje em 
goiânia, às 8h30, na casa da indústria, a 1ª Jornada regional de Qualidade de Vida. o 
objetivo do evento é disseminar boas práticas de gestão no ambiente corporativo, levando 
mais informações e intercâmbio sobre a implantação de programas para a melhoria do estilo 
de vida e da saúde.

agropecuário, agroindustrial, 
turístico, comercial e de 
serviços. Para divulgar a 
disponibilidade dos recursos 
e prospectar novos negócios, 
o banco realiza, quarta-feira 
(19), no Teatro Sesi, às 8h30, 
etapa de Goiânia da Caravana 
FCO em Goiás. O evento, em 

parceria com a Fieg, o Sebrae 
e a Faeg, consta de palestras 
sobre empreendedorismo e 
inovação, cenário econômico 
e balcão de negócios. O 
presidente do Banco do 
Brasil, Paulo Caffarelli, e do 
ministro da Integração, Helder 
Barbalho, estarão presentes.
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