
A Fieg e o Sebrae promo-
vem, no próximo dia 25, às 19, 
na sede do Sebrae em Goiânia, 
a palestra “Mercados competi-
tivos, rumos para vencer”, com 
o economista Paulo Rabello de 
Castro, da Universidade Federal 

A Fieg e o seu Conselho 
Temático de Comércio Exterior 
(CTComex), por meio do Centro 
Internacional de Negócios 
da Fieg (CIN), com apoio da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), promovem a 
Missão Prospectiva e Rodada 
de Negócios Expocruz 2012, 
no âmbito do Programa Al-
Invest IV. As inscrições para 

Termina amanhã o prazo 
para as inscrições ao Prêmio 
Sesi de Qualidade no Trabalho 
(PSQT), que poderão ser feitas 
no site www.sesi.org.br/psqt. 

O Sesi Goiás, em parceria 
com a TV Anhanguera e Rádio 
Daqui e copatrocínio da Caixa 
Econômica Federal, realiza, 
entre 24 e 26 de agosto, o 
Festival Sesi Canta Cerrado, 
incluindo composições inéditas 
em todos os gêneros e estilos 
da música popular brasileira. 
As inscrições poderão ser feitas 

Até o dia 31 deste mês, o IEL 
Goiás está com inscrições abertas 
para cursos na modalidade EaD. 
São oferecidos conteúdos de até 
10 horas de duração entre os 
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do Rio da Janeiro (UFRJ), e di-
retor-presidente da SR Rating. O 
evento faz parte da programa-
ção do Ciclo de Seminários or-
ganizado pelas duas instituições. 
As inscrições poderão ser feitas 
pelo número 0800-5700800.

participação na missão termi-
nam no dia 29 de agosto. Maior 
feira multissetorial da América 
Latina, com participação de 
empresários e representantes 
de 18 países, a Exprocruz 2012 
será realizada entre os dias 24 
e 29 de setembro, em Santa 
Cruz de la Sierra, na Bolívia. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1488.

A iniciativa é destinada a pro-
mover e estimular boas práti-
cas de responsabilidade social 
entre as empresas industriais.
Informações: (62) 3219-1307.

até o dia 3 de agosto, pelo site 
www.sesigo.org.br/cantacerra-
do. O candidato deverá postar 
seu vídeo no site do Youtube e, 
posteriormente, anexar o link 
do vídeo no site do festival. 
Os inscritos concorrerão a prê-
mios que variam entre R$ 1 mil 
a R$ 3 mil. Mais informações 
pelo telefone (62) 3269-0803.

cursos: Estilos de Negociação 
- Qual é o seu?; 8S – Uma 
Ferramenta para a Qualidade; e, 
O Papel do Gestor da Qualidade. 
Mais detalhes: www.ielgo.com.br


