
No próximo dia 15, na Casa 
da Indústria, a Fieg e o seu 
Conselho Temático de Comércio 
Exterior (CTComex), por meio 
do Centro Internacional de 
Negócios da Fieg (CIN), reali-
zam o curso Exportação Passo 

Passo a passo
a Passo, com o professor de 
relações internacionais e prá-
ticas de comércio exterior da 
Faculdade Tecnológica TEC 
Brasil (FTEC), Luiz Roberto de 
Oliveira. Inscrições pelo site 
www.cinfieg.org.br.

Em parceria com a Rede 
Goiana de Design e a Fundação 
de Desenvolvimento de 
Tecnópolis (Funtec), a Faculdade 
de Tecnologia Senai Ítalo Bologna 
desenvolve o projeto Oficinas 
de Design, que será realizado 
durante a primeira edição do 
GO Fashion Week, de 8 a 10 de 
agosto, no Centro Cultural Oscar 
Niemeyer. Além de palestras e 
workshops, a semana de moda 

A primeira edição da Feira 
Internacional do Jeans será rea-
lizada em Goiânia, no Centro de 
Cultura e Convenções, entre 13 e 
17 de agosto. Organizada em par-
ceria pelo Sindicato das Indústrias 
de Confecções de Roupas em 
Geral de Goiânia (Sinroupas), 
Senai, Sebrae, pela Fieg, Agicon 
e Secretaria de Indústria e 
Comércio, a mostra apresentará 
as principais tendências da moda 

O Sindicato das Indústrias 
Farmacêuticas no Estado de 
Goiás (Sindifargo), por meio 
da Comissão de Trabalho 
para Assuntos Regulatórios 
(Comtrar), realiza o treinamen-
to Gerenciamento de Risco para 
a Qualidade, entre os dias 6 e 8 

Semana de moda

Feira do jeans

Gerenciamento de risco

terá desfiles de grifes locais e 
espaço para negócios com polos 
de confecções que reúnem mais 
de 200 marcas goianas. Segundo 
Gleydson Francisco, idealizador 
e diretor artístico do GO Fashion 
Week, o objetivo do evento é 
integrar Goiânia ao circuito da 
moda brasileira nos moldes de 
cidades como Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte, 
Brasília e Manaus. 

jeans para 2013. O evento, de 
acordo com Edilson Borges de 
Sousa, presidente do Sinroupas, 
integra o Projeto Semana da 
Moda, que prevê a realiza-
ção de desfiles na Avenida 85, 
Bernardo Sayão e Rua 44, além 
de palestras aos profissionais da 
área. Durante a feira também 
será realizada a 11ª edição do 
Goiás Vive Verão, direcionado 
ao público atacadista.

de agosto, com a farmacêutica 
Alessandra Tomazzini Ferreira 
Bastos, pós-graduada nas áre-
as de Gestão e Engenharia 
da Qualidade e auditora da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Informações pelo tele-
fone (62) 3098-3006.


