
No dia 12, entre 8 e 12 horas, 
na Casa da Indústria, será re-
alizada assinatura do Termo de 
Cooperação Técnica, no âmbito 
do setor da construção civil, en-
tre as instituições PUC-Goiás, 
UFG, IFGO, Furnas, Senai-GO, IEL, 
Sindicer, Simelgo, Sinprocimento, 
Sinduscon-GO, Secretaria Estadual 
de Indústria e Comércio, Caixa 
Econômica Federal, ICQ Brasil e 
Crea-GO. Durante o evento, serão 
realizadas as palestras Uma Visão 

Cooperação para construção
da Norma de Desempenho, pelo 
diretor adjunto do Sinduscon-GO, 
Renato Correa; Explanação sobre 
o Comitê de Tecnologia, a cargo 
do diretor do Sinduscon-GO e 
presidente nacional da Comat/
CBIC, Sarkis Nabi Curi; e Como 
será desenvolvido o Termo de 
Cooperação Técnica, com a supe-
rintendente do ICQ Brasil, Tatiana 
Jucá. Informações pelo telefone 
(62) 3095-5183 ou pelo email co-
matcbic@sinduscongoias.com.br.

O Conselho Temático de 
Comércio Exterior da Fieg e o 
Centro Internacional de Negócios 
(CIN/Fieg) realizam o curso 
Importação Passo a Passo, no dia 
11 de abril, na Casa da Indústria. 
O especialista Daniel Polydoro 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg) abriu inscrições 
para a 8ª turma da especializa-
ção em segurança em redes de 

O IEL Goiás oferece o curso 
Documentando o Sistema de 
Gestão da Qualidade, no dia 12, na 
Casa da Indústria, para empresas 

Entre os dias 9 e 14 de abril, 
no Palácio da Indústria, será re-
alizado treinamento sobre pré-
pesagem e seus benefícios, no 
âmbito do Programa de Apoio 
à Competitividade das Micro e 
Pequenas Indústrias (Procompi), 

Importação passo a passo

Segurança em redes de computadores

Para empresas e profissionais

Pré-pesagem

Rosa abordará conceitos funda-
mentais sobre o tema, negociação, 
procedimentos administrativos, 
aduaneiros e fiscais. Inscrições e 
informações pelo telefone (62) 
3219-1488 ou pelo site http://
www.cinfieg.org.br.

computadores, direcionada a 
profissionais e empresários do 
segmento de tecnologia da in-
formação. Mais informações pelo 
telefone (62) 3269-1225/1200.

que já implantaram Sistema de 
Gestão da Qualidade ou estão em 
processo de certificação. Inscrições 
pelo site http://www.ielgo.com.br.

numa parceria entre Fieg, CNI 
e Sebrae, para o setor de pani-
ficação. A consultora Clarissa 
Albuquerque abordará planeja-
mento da produção, padroniza-
ção, técnicas. Informações pelo 
telefone (61) 3326-3282.


