
A solenidade de comemo-
ração dos dez anos do Centro 
Internacional de Negócios da 
Fieg (CIN Goiás), realizada terça-
feira, na Casa da Indústria, foi 
marcada pela instalação oficial, 
na Casa da Indústria, da unidade 
goiana da Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex Brasil). 
Houve, ainda, o lançamento da 
segunda turma de pós-gradua-
ção em gestão de comércio exte-
rior, na Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 

Em etapa seguinte, a Kimi 
planeja investir mais 30 mi-
lhões de euros para realizar em 
Goiás todas as fases do proces-
so, desde a coleta até o preparo 
final dos resíduos para coloca-
ção no mercado. A equipe do 

A parceria entre CIN Goiás 
e Apex Brasil permitirá tam-
bém atuação mais decisiva 
na atração de investimentos, 
área que o centro da Fieg já 
vem trabalhando desde seu 
lançamento. Como um dos 
resultados desse trabalho, a 
Kimi do Brasil, empresa espe-
cializada em reciclagem de lixo 
eletrônico, incluindo metais 

O Conselho Temático de 
Meio Ambiente realiza a última 
reunião deste ano no próxi- 
mo dia 14, às 9 horas, na Casa 
da Indústria. Estarão na pauta 
os projetos de lei relacionados 
ao setor em tramitação no 
Congresso e que vão compor a 
Agenda Legislativa da CNI para 
2010. Em seguida, o conselho 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg) oferece 
cursos de pós-graduação em 
segurança em redes de com-
putadores, gestão empresarial, 

Gerencial (Fatesg), numa par-
ceria entre o CIN Goiás, Senai 
Goiás e a Aduaneiras. A unidade 
da Apex, segundo o geren- 
te do CIN Goiás, Plínio César 
Lucas Viana, permitirá maior 
aproximação entre empresas 
com vocação exportadora e os 
serviços oferecidos pela agência, 
contribuindo para abrir as portas 
do mercado internacional espe-
cialmente a empresas de menor 
porte, que não teriam estrutura 
para prospectar oportunidades 
de negócio no exterior.

CIN Goiás tem dado suporte 
nos contatos e nas apresenta-
ções feitas pelos empresários 
italianos Rossano Bonanno, 
Claudio Tavanti e Domenico 
Tavanti a lideranças empresari-
ais e políticas do Estado.

pesados, anunciou a instala-
ção de uma planta na Região 
Metropolitana de Goiânia, em 
investimento inicial de 2,5 mi-
lhões de euros. A empresa tem 
planos de coletar e aglomerar 
4 milhões de toneladas de re-
síduos eletroeletrônicos, que 
serão enviados a sua usina em 
Arezzo, na Itália, para proces-
samento final.

receberá o secretário estadual 
de Meio Ambiente, Roberto 
Gonçalves Freire, represen-
tantes da Agência Municipal 
de Meio Ambiente (Amma) e o 
superintendente do Ibama em 
Goiás, Ary Soares, para fisca-
lização das empresas com ca-
dastro no Ibama. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1326.

gestão em comércio exterior e 
gestão em responsabilidade 
socioambiental empresarial 
e do terceiro setor. Mais in-
formações pelo telefone (62) 
3269-1200.
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