
Hoje, a partir das 18 horas, 
a Casa da Indústria recebe o 
especialista Evaristo Fernando 
Doria, professor da Georgia 
State University para a palestra 
Fazendo Negócios com os Estados 
Unidos, num encontro promovi-
do pela Fieg, por meio de seus 
Conselhos Temáticos Fieg Jovem 
e de Comércio Exterior, do Sebrae 

Negócios nos EUA
Goiás, da AJE Goiás, Valorimex 
e Georgia State University. 
Doria apresentará o Programa 
Comercial entre Estados Unidos 
e América Latina (USLAT), desen-
volvido pelo Instituto de Negócios 
Internacionais J. Mack Robinson, 
ligado à Georgia State University. 
Mais informações pelo telefone 
(62) 3219-1704/1487.

O Centro Internacional de 
Negócios da Fieg, juntamente com 
o Conselho Temático de Comércio 
Exterior, realiza hoje, a partir das 
14 horas, na Casa da Indústria, 
seminário sobre oportunidades 

O Centro Internacional de 
Negócios da Fieg (CIN/Fieg), o 
Conselho Temático de Comércio 
Exterior, Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul e Rede CIN, com 
apoio da Apex Brasil e governo fe-
deral, realizam missão empresarial 
à Feira Industrial de Hannover, entre 

O IEL Goiás oferece, em Goiânia, 
curso empresarial sobre Boas 
Práticas de Fabrição, Distribuição 

Também nesta quinta-feira, 
a partir de 9 horas, na Casa da 
Indústria, a Sociedade Brasileira 
Pró-Inovação Tecnológica e a 
Rede de Entidades Tecnológicas 
Setoriais, em parceria com a 
Fieg, realizam o ciclo Encontros 
de Inovação Tecnológica. Entre 

Brasil e China

Feira da Hannover

Boas práticas

Inovação tecnológica

de negócios entre o Brasil e a 
China, quando também será lan-
çada a Missão Empresarial ao país 
– 112ª Canton Fair. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1488 ou 
cin@sistemafieg.org.br.

os dias 21 e 29 de abril. Empresas 
interessadas em importar, exportar, 
estabelecer parcerias e em atualiza-
ção tecnológica poderão se infor-
mar pelo telefone (62) 3219-1488 
ou pelo e-mail juliana@sistemafieg.
org.br. As inscrições poderão ser fei-
tas no site www.cinfieg.org.br.

e Armazenamento - RDC 59, nos 
próximos dias 27 e 28. Inscrições 
pelo site http://www.ielgo.com.br.

outros temas, serão debatidos 
o papel da inovação tecnológi-
ca, subvenção econômica, in-
centivos fiscais, encomendas 
tecnológicas e financiamento 
subsidiado. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1419 ou pelo 
e-mail cotec@sistemafieg.org.br.


