
Dezesseis empresas goianas 
integrarão a comitiva brasileira 
que participará, entre os dias 4 
e 12 de março, da Feira CeBit, 
em Hannover, na Alemanha – 
no maior evento mundial dedi-
cado ao setor de Tecnologia 
da Informação (TI). A organiza-
ção do grupo é da Federação 
das Indústrias do Rio Grande 
do Sul (Fiergs), em parceria 

Tecnologia da informação
com o Centro Internacional de 
Negócios (CIN/Fieg), Conselho 
Temático de Comércio Exterior 
e Negócios Internacionais  
(CTCOMEX) e Sebrae Goiás. 
Parte do grupo goiano, após 
passar pela Alemanha, irá 
desembarcar na Espanha e 
em Portugal, para conhecer 
parques tecnológicos, com o 
acompanhamento do CIN/Fieg. 

A palestra Fiscalização Digital 
– o Cenário SPED no Brasil e em 
Goiás será realizada no dia 1º de 
março, às 19 horas, no Palácio da 
Indústria, com participação do 
mestre em Ciências Contábeis 
Fábio da Silva e Almeida. A ini-
ciativa faz parte do Programa 

Utilizar as ferramentas da 
qualidade como instrumen-
tos de melhoria dos processos 
das empresas, aliando a essa 
prática noções de estatística, 
é o propósito do curso que 
o Instituto Euvaldo Lodi (IEL 
Goiás) oferece nos próximos 
dias 27 e 28, em Goiânia. O 

Numa parceria entre o 
Sindicato das Indústrias 
Químicas no Estado de Goiás 
(Sindiquímica) e o Arranjo 
Produtivo Local de Cosméticos 
de Aparecida de Goiânia, 
o CIN/Fieg realiza também 
missão empresarial à feira 
Cosmoprof. Maior encontro 
do mundo do setor de beleza 

Fiscalização digital

Qualidade com estatística

Cosméticos

de Desenvolvimento Associativo, 
que tem apoio do Sindicato 
das Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico 
do Estado de Goiás (Simelgo) e 
da Fieg. Informações pelo tele-
fone (62) 3224-4462 ou pelo 
e-mail contato@simelgo.org.br.

curso é dirigido a profissionais 
interessados na melhoria de 
processos, gerentes de sistema 
da qualidade e líderes de ci-
clos de controle da qualidade. 
Informações pelo telefone 
(62) 3219-1448. As inscrições 
poderão ser feitas no endereço 
http://www.ielgo.com.br.

e cosméticos, a feira está em 
sua 41ª edição e ocorre de 7 a 
15 de março, em Bolonha, na 
Itália. Para informações sobre 
missões internacionais e par-
ticipação em feiras de negó-
cios, entre em contato com o 
CIN/Fieg pelo telefone (62) 
3219-1488 ou e-mail cin@
sistemafieg.org.br.


