
Em Goiás, serão subsidia-
dos projetos de desenvol-
vimento de pequenos em-
preendimentos direta ou 
indiretamente ligados ao 
setor automobilístico e desti-
nados recursos para estudos 
e soluções de gargalos na 
área de logística, formação 

A Fieg, por meio do 
Centro Internacional de 
Negócios de Goiás (CIN), 
promove, no dia 13 de 
maio, entre 8h30 e 17h30, 
o curso Importação Passo a 
Passo. O treinamento ficará 

Na próxima semana, re-
torna ao Brasil a missão 
empresarial goiana, orga-
nizada pelo Senai Goiás e 
pelo Sindicato da Indústria 
de Móveis e Artefatos de 
Madeira (Sindmóveis-GO), 
em parceria com o Sebrae-

Hoje, às 20 horas, no 
Palácio das Esmeraldas, será 
realizada a Noite dos Corações 
de Ouro, com apresentação 
de criações que participaram 
do maior concurso de design 
de joias em ouro do mundo, 
o AuDITIONS. Numa parceria 
entre governo de Goiás, Fieg, 
Organização das Voluntárias 

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) vão 
investir, nos próximos qua-
tro anos, US$ 6,5 milhões no 
Programa Desenvolvimento 
Territorial, que financiará 

projetos de fortalecimento 
da atividade econômica em 
todo o País. Na primeira eta-
pa, serão beneficiados arran-
jos produtivos locais (APLs) 
e cadeias produtivas em 
Goiás, Pernambuco, no Acre e 
Espírito Santo.

profissional, tecnologia, en-
tre outros. O projeto também 
prevê capacitação produtiva e 
tecnológica de pequenas em-
presas, de forma a que pos-
sam atuar como fornecedoras 
de componentes, serviços e de 
outras soluções para chama-
das “empresas âncoras”.

a cargo do especialista da 
Aduaneira Daniel Polydoro. 
O prazo final para inscrições 
encerra-se no dia 30 de 
abril, próxima quinta-feira. 
Mais detalhes pelo telefone 
(62) 3219-1488.

GO, que participa da 48ª 
edição do Salão Internacional 
do Móvel, realizado entre 19 
e 26 de abril, em Milão, na 
Itália. Trata-se da maior feira 
do gênero no mundo, reunin-
do mais de 2 mil expositores, 
numa área de 220 mil m².

de Goiás, Mineração Serra 
Grande (AngloGold e Kinross) 
e Organização Jaime Câmara, 
o evento vai arrecadar fundos 
para a ampliação e moderni-
zação do Setor de Transplante 
de Medula Óssea (STMO) do 
Hospital Araújo Jorge (HAJ), 
da Associação de Combate ao 
Câncer em Goiás (ACCG). 
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