
A Rede CIN (Centro 
Internacional de Negócios), 
formada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
e pelas federações estaduais 
do setor, incluindo a Fieg, 
por meio do CIN Goiás, re-
cebeu o Prêmio Destaque de 
Comércio Exterior 2009, na 
categoria Apoio à Exportação, 
concedido pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (Mdic) e 
pela Associação de Comércio 
Exterior do Brasil (AEB). A 

O desconhecimento da 
legislação pelas empresas 
é o principal obstáculo à 
inclusão de portadores de 
necessidades especiais no 
mercado de trabalho, se-
gundo mesa-redonda re-
alizada na terça-feira, 24, 
na Casa da Indústria, pe-
los conselhos temáticos 
de Relações do Trabalho e 

No próximo dia 1º de 
dezembro, na Casa da 
Indústria, será promovida 
reunião-palestra Linhas de 
Financiamento Destinadas 
à Inovação. A proposta do 
encontro, numa promoção 
conjunta entre Fieg, Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 

Hoje, às 20 horas, no au-
ditório João Bennio, na Casa 
da Indústria, haverá mais uma 
edição do Sesi Quinta Cultural 
com o espetáculo Escola 
de Mulheres, do grupo de 

O Senai está com inscrições 
abertas aos cursos profissio-
nalizantes de sua programação 

premiação ocorreu durante 
o 29º Encontro Nacional de 
Comércio Exterior (Enaex), re-
alizado pela AEB entre os dias 
24 e 25 últimos, no Centro de 
Convenções Firjan, no Rio de 
Janeiro. Durante o encontro, 
empresas, governo e espe-
cialistas em comércio exterior 
discutiram propostas para a 
modernização do setor. Entre 
as empresas selecionadas, 
o grupo JBS-Friboi recebeu 
o prêmio na categoria agro-
negócio pecuário.

de Política Econômica da 
Fieg. Dúvidas sobre alter-
nativas para a qualificação 
profissional e exposição 
a trabalho que apresente 
riscos para o deficiente ou 
aprendiz também entraram 
em pauta. Mais informa-
ções sobre o assunto pelos 
telefones (62) 3219-1752 e 
3219-1325.

(ABDI), Rede Nacional de 
Política Industrial (Renapi) 
e Secretaria de Indústria e 
Comércio de Goiás, é fa-
cilitar o acesso a recursos 
públicos e às linhas de 
crédito para inovação do 
BNDES. O evento, de caráter 
técnico, destina-se a em-
presas com mais de 50 fun-
cionários e que ainda não 
exportam.

teatro Guará, da PUC Goiás.  
A entrada é gratuita e o 
ingresso deve ser retirado 
com antecedência. Mais 
informações pelo telefone 
3219-1313.

para 2010. Informações pelo 
telefone 3219-1400 ou pelo 
site www.senaigo.com.br.
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