
A Casa da Indústria sedia, 
no dia 27, a segunda edição 
do Encontro Internacional 
de Comércio Exterior, reali-
zado pela Fieg, por meio de 
seu Conselho Temático de 
Comércio Exterior, do Sebrae 
e da Secretaria de Indústria e 
Comércio do Estado, com apoio 
da Apex-Brasil, do Banco do 
Brasil, dos Correios, da Acieg e 
Faeg. O evento é direcionado 

Comércio Exterior 
a empresários e profissionais 
ligados ao setor, com o objetivo 
de fomentar conhecimento, re-
alização de negócios e atração 
de investimentos. Serão realiza-
das palestras com especialistas, 
além de seminário de atração 
de investimentos, com partici-
pação das embaixadas, e asses-
soria gratuita para o empresá-
rio, realizada pelas instituições 
goianas de comércio exterior.

Dezoito alunos do Senai 
e três do Senac representam 
Goiás na fase nacional da 
Olimpíada do Conhecimento, 
competição de educação profis-
sional que está sendo realizada 
até sábado, dia 17, no Parque 
Anhembi, em São Paulo. Eles 
disputam medalhas com estu-
dantes de unidades das duas 
instituições em todo o País, 
nas ocupações de mecânica de 
automóvel, design gráfico, mar-
cenaria, eletricidade industrial, 

Em busca do ouro
confecção de roupas, dese-
nho assistido por computador 
(CAD), soldagem, mecânica de 
usinagem, tecnologia da infor-
mação – soluções de software, 
instalação e manutenção de 
redes, sistemas de transporte 
da informação, panificação, tor-
nearia a CNC, impressor offset, 
aplicação de revestimentos ce-
râmicos, instrumentação e con-
trole de processos, tecnologia 
da informação, costura, cabelei-
reiro e técnico em enfermagem. 

• Logística reversa  - No 
dia 19, na Casa da Indústria, o 
Sindifargo realiza café da ma-
nhã para falar sobre a campa-
nha Coleta de Medicamentos 
Vencidos e Sobras Domiciliares. 
Informações pelo telefone (62) 
3098-3006.
• Qualidade - O ICQ Brasil 
e a Fieg realizam, no dia 22, 
das 14 às 19 horas, na Casa 
da Indústria, o 7º Encontro 
Nacional de Representantes 
da Direção e Empresários da 
Qualidade. O evento tem apoio 
do IEL Goiás, Sinduscon-GO, 
Crea-GO, Comitê Brasileiro da 

Agenda de eventos

Qualidade (CB25), Movimento 
Goiás Competitivo (MGC), 
HGB Consultoria e Gestão e 
do portal Administradores.com. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1397.
• Responsabilidade - O go-
verno estadual, a Fieg/Cores, a 
AJE-Goiás, o Movimento Nós 
Podemos Goiás e o Instituto 
Soldado da Paz realizam dia 21, 
na Casa da Indústria, o Ciclo 
de Palestras Responsabilidade 
Social Empresarial e 
Investimento Social Privado. 
Informações: (62) 3201-6639 
ou 3201-6656.


