
O vice-presidente da Fieg 
e presidente do Sindicato das 
Indústrias de Alimentação de 
Anápolis, Wilson de Oliveira, 

. 15 de abril – a par-
tir das 8h30, na Casa da 
Indústria, apresentação so-
bre o cenário global para a 
produção de alimentos e o 
papel estratégico do Brasil, 
com Antônio Carlos P. Costa, 
da Fiesp. Promoção: Conselho 
Temático de Agronegócio da 
Fieg. Informações: telefone (62) 
3219-1753;

O Conselho Temático de 
Infraestrutura da Fieg reúne-se 
hoje, a partir das 16 horas, na 
Casa da Indústria, com o presi-
dente da Agência Goiana de 
Transportes e Obras (Agetop), 
Jayme Eduardo Rincon, para 

Pedro Alves partici-
pou de workshop com es-
pecialistas no mercado 
chinês, durante o Seminário 
Brasil-China “Para além da 
Complementariedade”, re-
alizado ontem, e de reunião 
com investidores chineses 

O presidente da  Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, participa da 
missão empresarial brasileira 
organizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
para explorar oportunidades 
de negócios e possibilidades de 
intercâmbio comercial com a 

responderá pela presidência da 
federação entre os dias 8 e 17, 
quando está previsto o retorno ao 
Brasil do empresário Pedro Alves.

. 27 de abril, na Casa da 
Indústria, Oficina de Negociação 
Sindical. Promoção: Conselho 
Temático de Relações do Trabalho 
da Fieg. Informações e inscrições: 
telefone (62) 3219-1752;

. 28 de abril (início) – Curso 
de Capacitação Empresarial em 
Gestão Laboratorial. Promoção: 
IEL e Sebrae. Informações: (62) 
3219-1448.

discutir o andamento de obras 
e a realização de investimentos 
em infraestrutura. Um dos des-
taques na pauta será o Fundo 
de Transportes, aprovado pela 
Assembleia Legislativa no iní-
cio de abril. 

Negócios na China – 2

Negócios na China – 1

Presidente em exercício

AGENDA DE EVENTOS

Rodovias

interessados no Brasil. Além 
disso, parte da delegação 
empresarial estendeu sua par-
ticipação ao Fórum dos BRICs 
(Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul), na província de 
Sanya – Hainan, realizado on-
tem e hoje.

China. Mais de 300 empresári-
os, sob liderança da CNI, inte-
gram a missão que acompanha 
a presidente Dilma Rousseff na 
visita oficial àquele país, ini-
ciada na segunda-feira, dia 11, 
e que deverá se prolongar até 
dia 16, sábado próximo.


