
Competitividade
Hoje, às 18h30, na Casa 

da Indústria, o Sindicato 
das Indústrias de Móveis e 
Artefatos de Madeira no 
Estado de Goiás (Sindmóveis) 
realiza encontro com as em-
presas do setor participantes 
do Programa de Apoio à 
Competitividade das Micro e 
Pequenas Indústrias (Procompi) 
para elaborar o plano de ação, 
pactuação e apresentação do 
plano de resultados. O objetivo 
é ampliar a participação das 
empresas do setor no mercado 
goiano e reforçar suas chances 
de explorar oportunidades de 
negócios em outras regiões. 
Informações pelo telefone (62) 
3224-7296.

Negócios internacionais
No dia 13, na Casa da 

Indústria, o Centro Internacional 
de Negócios da Fieg 

Dez empresas fornecedo-
ras de produtos e serviços ao 
Porto Seco Centro-Oeste que 
participaram do Programa de 
Qualificação de Fornecedores 
(PQF), em 2010, foram recer-
tificadas pelo entreposto e 

IEL e Porto Seco

pelo IEL Goiás. No final do 
primeiro semestre deste ano, 
uma segunda turma, com 
mais 20 fornecedores indica-
dos pela superintendência 
do entreposto alfandegário, 
iniciou o PQF.

AGENDA DE EVENTOS

promove o workshop Assessoria 
Aduaneira, Regime de Origem 
e Performance Exportadora. 
A apresentação será feita 
por Sérgio Pereira, sócio da 
Ankon Educação Executiva 
Internacional,. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1487 ou pelo 
email cin@sistemafieg.org.br.

Investimento social
Em parceria com a Associação 

de Jovens Empresários e 
Secretaria de Estado da Casa 
Civil, a Fieg realiza, dia 15, na 
Casa da Indústria, fórum sobre 
Investimento Social Privado – 
Cenário e Tendências. Haverá 
palestra do economista e consul-
tor em Responsabilidade Social 
Empresarial Fábio Cordeiro, 
além de apresentação de ca-
sos de sucesso relacionados à 
área, pela Belcar Caminhões e 
Transpetro. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1303.

Restam poucas vagas para 
empresas goianas interessadas 
em participar da missão empre-
sarial à Rodada Internacional 
de Negócios 2011, que ocorre 
entre os dias 19 e 24 deste 
mês, em Santa Cruz de la 
Sierra, Bolívia, paralelamente 
à Feira Multissetorial Expocruz. 
A missão é organizada 

Expocruz
pelo Centro Internacional 
de Negócios da Fieg e pelo 
Conselho Temático de Comércio 
Exterior da entidade, em par-
ceria com a CNI. Para ins- 
crições e informações, acesse 
o site www.cinfieg.org.br, ou 
envie e-mail para cin@siste 
mafieg.org.br ou ligue para 
(62) 3219-1488.


