
Estão abertas até 30 de agos-
to as inscrições para o Prêmio 
Goiás de Gestão Ambiental 
2011. Em sua quinta edição, o 
prêmio é uma iniciativa da Fieg, 
secretarias estaduais de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 
e de Indústria e Comércio, 
Faeg, Ibama e Sebrae. O regu-
lamento está disponível no 

Ofertas exclusivas, vantagens 
em negociações e condições 
únicas para encontrar produtos 
e serviços estão à disposição 
da indústria no portal Clube 
Indústria de Benefícios, lançado 
pela Confederação Nacional da 

A Fieg, por meio do seu 
Conselho Temático de Comércio 
Exterior (CTCOMEX) e Centro 
Internacional de Negócios (CIN), 
realiza o curso de Formação de 
Preço, Custos e Documentos 
da Negociação Internacional, 

O Sindirepa, com o apoio 
da empresa Mahle Metal Leve, 
realiza no próximo dia 30, no 
Senai Vila Canaã, o Encontro 
Anual das Retíficas do Estado 

Na próxima quarta-feira, dia 
3, às 9 horas, a Casa da Indústria 
será a sede do lançamento 
nacional da feira Expocruz e 
da Rodada Internacional de 
Negócios, a maior da América 
Latina, que serão realizadas em 
setembro, na cidade de Santa 
Cruz de la Sierra, na Bolívia. 

Meio ambiente

Clube de benefícios

Formação de preços

Encontro de retíficas

Negócios internacionais

site www.sistemafieg.org.br. 
Ao todo, serão contempladas 
sete categorias: gerenciamento 
de resíduos sólidos e urbanos, 
atividade industrial, comércio 
e prestação de serviços, ativi-
dades agrosilvipastoris, educa-
ção ambiental e menção hon-
rosa. Informações pelo telefone 
(62) 3219-1326.

Indústria (CNI). Para aproveitar 
os descontos oferecidos é ne-
cessário se cadastrar no próprio 
site do clube (www.clubein 
dustria.com.br), fornecendo 
CNPJ e informações sobre a em-
presa, gratuitamente.

no dia 11 de agosto, das 8h30 
às 17h30, na Casa da Indústria, 
com a especialista Tânia Cristina 
Pryplotski. Inscrições e informa-
ções pelo telefone (62) 3219-
1488 ou e-mail cursos@siste-
mafieg.org.br.

de Goiás. A programação inclui 
a palestra Práticas Comerciais 
de Sucesso e Normas Técnicas 
ABNT. Informações pelo tele-
fone (62) 3224-0121.

O evento é uma promoção do 
Centro Internacional de Negócios 
da Fieg (CIN/Fieg) e do Conselho 
Temático de Comércio Exterior 
(CTCOMEX). A Fieg é a organiza-
dora oficial da missão empre-
sarial brasileira que vai à feira, 
sob a liderança da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).


