
O IEL Goiás oferece conteú-
dos on-line e gratuitos den-
tro do curso Construindo sua 
Carreira - Primeiros Passos, com 
objetivo de propiciar aos estu-
dantes de níveis médio, técnico 
e superior visão mais próxima 
da realidade do mercado de 
trabalho. São três módulos 

De 17 de junho a 3 de julho, 
a Fieg estará sob o comando 
de seu 2º vice-presidente, o 
empresário Eduardo Cunha 
Zuppani. O presidente da Fieg, 

A Fieg abre, no dia 27, às 
14 horas, as discussões para 
definição da edição deste 
ano da Agenda Legislativa da 
Indústria do Estado de Goiás. 
Participarão do seminário, na 
Casa da Indústria, dirigen-
tes sindicais, presidentes dos 
conselhos temáticos da insti-
tuição, diretores do Sistema 
Fieg e representantes empre-
sariais. “A realização desse 
encontro significa um passo 
concreto para o aprimoramen-
to da assessoria prestada aos 

Cursos gratuitos

Eduardo Zuppani preside Fieg

Agenda legislativa

virtuais e autoinstrucionais, 
que permitem ao aluno estudar 
no horário mais adequado. Os 
módulos oferecidos envolvem 
a construção do currículo, pre-
paração para entrevista de es-
tágio e comunicação. O curso 
pode ser acessado no endereço 
www.sitedoestagio.com.br

Pedro Alves de Oliveira, par-
ticipa, nos EUA, de 20 a 24 
de junho, do curso Estratégia 
e Inovação nos Negócios, na 
Wharton School da Filadélfia. 

sindicatos e o cumprimento 
de diretrizes definidas no 
planejamento estratégico do 
sistema, no que diz respeito 
ao acompanhamento legisla-
tivo”, afirma o presidente da 
Fieg, Pedro Alves de Oliveira. O 
lançamento oficial da agenda 
está previsto para o final de 
agosto, com a entrega formal 
do documento aos deputados 
estaduais. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1420 e no 
endereço eletrônico marga-
reth@sistemafieg.org.br.

Madeira e móveis – O 
Sindmóveis e o Sebrae Goiás, 
em parceria com a Fieg, rea-
lizam hoje, das 8 às 14 horas, 
na Casa da Indústria, o 2º 
Encontro de Madeira e Móveis 
Goiás 2011. Serão discutidos 
os temas associativismo e 
fortalecimento das empresas 
do APL Moveleiro da Região 
Metropolitana de Goiânia.

Bacia do Paranaíba – 
Com apoio da CNI, a Fieg rea-
lizará hoje, na Casa da Indústria, 
reunião com os industriais que 
compõem o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paranaíba. 
O objetivo é discutir e alinhar 
posicionamentos de defesa de 
interesse da indústria, no âm-
bito da cobrança pelo uso da 
água daquela bacia.
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