
A Fieg, por meio de 
seu Conselho Temático de 
Comércio Exterior e Negó-
cios Internacionais, receberá 
amanhã, na Casa da Indústria, 
às 16 horas, a comitiva fran-
cesa da Comunidade Urbana 
de Dunkerque (França). Serão 
apresentados projetos de 
cooperação internacional no 
campo de desenvolvimento 
econômico da Dunkerque 
Grand Littoral – Communauté 

O IEL Goiás promove, em 
Aruanã, entre 5 e 7 de março, 
o Encontro com as Instituições 
de Ensino, destinado a buscar 
novos subsídios e ações que 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial encerra amanhã 
inscrições ao vestibular das 

O Serviço Social da 
Indústria completa domin-
go 57 anos de atuação em 
Goiás. Instituição do Sistema 
Fieg, nasceu com a missão de 

O Senai Goiás e o Centro 
Internacional de Negócios da 
Fieg promovem a pós-gradua-
ção lato sensu em Gestão em 
Comércio Exterior, destinada 
a profissionais, técnicos e es-
pecialistas do setor e demais 

O presidente da Fieg, Paulo 
Afonso Ferreira, faz avaliação 
positiva da missão realizada 
pelo governo estadual a países 
do Leste Europeu. “São países 
que têm dificuldade em se 
relacionar com a Rússia e estão 
buscando novos mercados, e 
vêem o Brasil como grande par-
ceiro”, analisa Paulo Afonso. O 
presidente da Fieg avalia que 
o Brasil tem sido considerado 

Urbaine. O encontro é re-
sultado da participação da 
Fieg, representada por seu 
vice-presidente, Pedro Alves 
de Oliveira, e do governo do 
Estado, por meio do secre-
tário de Indústria e Comércio, 
Luiz Medeiros, no encontro de 
Cooperação Franco-Brasileira, 
ocorrido no dia 4 de dezembro 
de 2009, em Lyon, na França. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1485/1486.

possam enriquecer o Programa 
de Estágio. Na programação, pa-
lestras, debate e apresentação de 
cases de sucesso sobre o Prêmio 
IEL de Estágio e Bolsas Bitec.

graduações em redes de com-
putadores e análise e desenvolvi-
mento de sistemas. Informações 
pelo telefone (62) 3269-1200.

melhorar a qualidade de vida 
do industriário e seus depen-
dentes, por meio de serviços 
em saúde, educação, lazer, 
cultura e cidadania.

interessados no assunto, porta-
dores de diploma de curso supe-
rior. Informações na Faculdade de 
Tecnologia Senai de Desenvolvi-
mento Gerencial (Fatesg), pelos 
telefones (62) 3269-1200, 3269-
1226 e 3269-1234.

pelos governos daqueles países 
como a porta de entrada para 
mercados na América Latina, o 
que pode gerar oportunidades 
de negócios também para em-
presas goianas. “Eles têm inte-
resse nos derivados da soja, 
produzida em Goiás em grande 
escala. E são grandes produ-
tores de fertilizantes, o que 
interessa a nós, e de máquinas 
agrícolas”, afirma.

Comitiva francesa

Instituições de ensino

Prazo final

Sesi, 57 anos

Pós-graduação

Balanço positivo


