
O ICQ Brasil e a Fieg realizam, 
no próximo dia 22, das 14 às 
19 horas, na Casa da Indústria, 
o 7º Encontro Nacional de 
Representantes da Direção 
e Empresários da Qualidade, 
com o tema A Qualidade como 
Base para a Sustentabilidade. 
O evento terá apoio do IEL 
Goiás, Sinduscon-GO, Crea-
GO, Comitê Brasileiro da 
Qualidade (CB25), Movimento 
Goiás Competitivo (MGC), HGB 

Qualidade e sustentabilidade
Consultoria e Gestão e do portal 
Administradores.com. A abertu-
ra será feita pelo presidente do 
Sinduscon-GO, Justo Oliveira 
d’Abreu Cordeiro, e terá ainda 
a participação, como palestran-
tes, da superintendente do ICQ 
Brasil, Tatiana Jucá, do consul-
tor da Petrobras e representan-
te do CB25, Luiz Nascimento, 
e de Marcello Couto, da HGB. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1397.

O empresário Sílvio Inácio 
da Silva, diretor do Sindicato 
da Indústria de Reparação de 
Veículos e Acessórios no Estado 
de Goiás (Sindirepa), assumiu 
na segunda-feira, dia 5, a presi-
dência do Conselho Temático de 
Relações do Trabalho da Fieg, 

O empresário Wilson de 
Oliveira, que havia se licencia-
do do cargo para disputar a 
prefeitura de Anápolis, retomou 
suas funções na presidência 
do Sindicato das Indústrias de 
Alimentação de Anápolis (Siaa). 
“Estou bastante motivado para o 
trabalho na entidade com a nova 

No próximo dia 27, entre 11 
e 19 horas, o Conselho Temático 
de Comércio Exterior da Fieg e a 
Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), com apoio do 
Sebrae Goiás, promovem, na 
Casa da Indústria, rodada de 
negócios entre exportadores 
goianos e seis representantes 

Nova direção

De volta ao posto

Negócios internacionais

até então presidido por Orizomar 
Araújo, presidente do Sindicato 
das Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico 
no Estado de Goiás (Simelgo). 
A assinatura do termo de posse 
ocorreu durante reunião de dire-
toria da federação.

diretoria”, assinalou, ressaltan-
do o desempenho do vice-pre-
sidente Valdenício de Andrade, 
durante o período em que co-
mandou o sindicato. Oliveira 
também reassumiu a presidên-
cia da Associação Comercial e 
Industrial de Anápolis (Acia) e a 
vice-presidência da Fieg.

internacionais de indústrias 
do setor de alimentos, bebi-
das e cosméticos da Argentina, 
Colômbia, México, Chile e Costa 
Rica. A rodada ocorre no âmbi-
to  do Encontro Internacional  
de Comércio Exterior, realiza-
do também na sede da Fieg, 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1488.


