
Posse no Sindmóveis
O empresário Pedro Silvério 

assume hoje a presidência 
do Sindmóveis, na Casa da 
Indústria. Manoel Paulino 
deixa o cargo e passa a 
responder pela vice-presidência 
e o superintendente do IEL, 
Humberto Rodrigues, toma 
posse como segundo vice.

Negociação internacional
O Conselho Temático de 

Comércio Exterior da Fieg e o 
Centro Internacional de Negócios 
(CIN) realizam, quarta-feira (5), 
na Casa da Indústria, o curso 
Negociação Internacional, com o 
instrutor da FGV Gabriel Segalis. 
Inscrições pelo telefone (62) 3219-
1488 ou site www.cinfieg.org.br.

Tecnologia do concreto
Entre os dias 3 e 6 de outubro, 

no Palácio da Indústria, em 
Goiânia, será ministrado o Curso 
Intensivo de Tecnologia Básica 
do Concreto, pelo engenheiro 
Rubens Curti, especialista em 
concreto na Associação Brasileira 
de Cimento Portland. Inscrições 
pelo telefone (62) 3224-0456.

Cursos a distância
Profissionais e empresas 

têm prazo até amanhã para 
providenciar inscrição nos 

AGENDA DE EVENTOS

cursos à distância oferecidos 
pelo IEL Goiás. Por meio do 
site www.ielgo.com.br, estarão 
disponíveis os seguintes cursos: 
Interpretação dos Requisitos da 
Norma NBR ISO 9001:2008; 
8S – Uma Ferramenta para a 
Qualidade; O Papel do Gestor 
da Qualidade; Estilos de 
Negociação – Qual é o seu?

Animais silvestres
Hoje e amanhã, das 8 às 

18 horas, a Faculdade de 
Tecnologia Senai Roberto 
Mange, de Anápolis, sediará o 
1º Encontro Goiano de Manejo 
e Conservação de Animais 
Silvestres, destinado a incentivar 
pesquisas para a conservação 
da biodiversidade. Informações 
pelo telefone (62) 3902-6200.

Padaria conceito
O Sindipão realiza, hoje e 

amanhã, no Senai Vila Canaã, 
o Seminário Padaria Conceito, 
como parte do Programa de 
Apoio à Competitividade das 
Micro e Pequenas Indústrias 
(Procompi), desenvolvido 
em parceria pela CNI e pela 
Fieg. Informações pelo site 
www.sistemafieg.org.br., pelo 
telefone (62) 3235-8131 ou 
comercial@abip.org.br.

O Conselho Temático de 
Comércio Exterior da Fieg 
e o Centro Internacional 
de Negócios (CIN) realizam 
terça-feira (4), na Casa da 
Indústria, o 1º Encontro de 
Comércio Exterior, com apoio 
do Sebrae, da Amcham e UFG. 
Maior evento voltado para o 
setor em Goiás, o encontro 
inclui palestra com o consultor 

Comércio exterior

Johann Wolfgang Schneider, 
além da apresentação da Feira 
de Alimentos e Bebidas de 
Miami, a maior das Américas, 
marcada para os dias 14 e 15 
de novembro, e o lançamento 
do livro Comércio Exterior: 
Oportunidades e Desafios. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1487 ou no site www.
cinfieg.org.br.


