
A Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex), do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, decidiu 
revisar a Portaria nº 10, que 
obrigava as empresas importa-
doras a realizar os registros de 
licenças de importação antes 
do embarque da mercadoria no 
exterior. A mudança, que trans-
fere a obrigação do registro 

No próximo dia 30, entre 8h30 
e 10h30, na Casa da Indústria, o 
Centro Internacional de Negó-
cios da Fieg e a Comunidade 
Tecnológica de Goiás (Comtec) 
promovem o Seminário sobre a 
internacionalização de serviços: 

Hoje, às 19 horas, no 
Palácio da Indústria, Eugênio 
César da Silva, da Secretaria 
da Fazenda de Goiás, fará 
palestra sobre Aspectos 
Gerais do Sistema Público 
de Escrituração Digital (Sped 
Fiscal). Realização da Fieg e 
do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas 

Entre hoje e sábado, a 
Faculdade de Tecnologia 
Senai Ítalo Bologna, no Setor 
Centro-Oeste, promove a 
Semana da Cultura e o Dia 
da Responsabilidade Social. 
A programação abrange 
palestras, apresentações 

Em parceria com a 
Agência Goiana de Habitação 
(Agehab), a Escola Senai Vila 
Canaã oferece os cursos de 
pedreiro, azulejista, reparador, 
gesseiro, pintor, encanador e 

para a fase posterior ao de-
sembaraço dos bens e produ-
tos no Brasil, foi resultado de 
esforço conjunto desenvolvido 
pela Fieg, pelo Sindicato das 
Indústrias Farmacêuticas no 
Estado de Goiás, Porto Seco 
Centro-Oeste e pela CNI. A ar-
ticulação levou a Secex a editar 
nova portaria, de número 17, 
em vigor desde 15 de setembro.

software. A proposta é apresen-
tar às empresas de tecnologia 
noções sobre exportações de 
serviços e mecanismos de apoio 
no processo de internacionaliza-
ção. Informações pelo telefone 
(62) 3219-1765.

e de Material Elétrico do 
Estado de Goiás (Simelgo), 
com apoio do Sindicato das 
Indústrias Gráficas do Estado 
de Goiás (Sigego) e do es-
critório de advocacia Miranda 
Missao Martins Advogados 
Associados. Confirmação de 
presença pelo telefone (62) 
3224-4462 ou (62) 3216-0407.

teatrais, dosagem de glicose 
e aferição da pressão arterial. 
Também serão arrecadados 
brinquedos, leite e materiais 
recicláveis (latinhas e garra-
fas PET), destinados à doa-
ção para creches, orfanatos e 
Hospital Araújo Jorge.

de eletricista para moradores 
do Setor Real Conquista. O ob-
jetivo é gerar emprego e renda 
para a comunidade local. Mais 
informações pelo telefone (62) 
3096-5015.

Portaria revista

Internacionalização

Escrituração digital

Cultura e responsabilidade social

Emprego e renda


