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Maior parque industrial do 
interior goiano, Anápolis com-
pleta quarta-feira 106 anos, 
consolidado como um dos prin-
cipais polos farmoquímicos do 
País, além de infraestrutura lo-
gística estratégica, interligan-
do o Distrito Agro-industrial 
e o Porto Seco Centro-Oeste 
(foto), com distribuição de car-
gas de abrangência nacional e 
internacional. A trajetória de 

A Fieg, por meio de seu 
Conselho Temático de Comércio 
Exterior e Centro Internacional 
de Negócios, com apoio da 
ApexBrasil, realiza hoje, entre 14 
e 18 horas, na Casa da Indústria, 
o Minicurso de Formação 

Na mesma linha de pro-
moção do comércio exterior, a 
Fieg, o Conselho Temático de 
Comércio Exterior e o Centro 
Internacional de Negócios 
(CIN) organizam missão pros-
pectiva à Feira Belleza y Salud, 

No dia 5 de agosto, das 9 às 
12 horas, na Casa da Indústria, 
a especialista e consultora 
italiana em cosméticos Diana 
Malcangi será a palestrante 
no Seminário sobre Excelência 

Anápolis, 106 anos de história

Formação de preços

Beleza e saúde

Cosméticos

Anápolis tem muito em comum 
com a história do Sistema Fieg, 
presente na cidade desde o fim 
da década de 40, com a im-
plantação da primeira unidade 
de formação profissional do 
Senai. Anápolis também insta-
lou o primeiro núcleo regional 
da Federação das Indústrias e 
atualmente conta com duas 
unidades do Sesi e três núcleos 
integrados com o Senai. 

de Preço para Exportação e 
Participação em Feiras, com o 
especialista Gabriel Segalis, con-
sultor da Confederação Nacional 
da Indústria para o programa 
Exporta CIN. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1485.

na Colômbia, um dos mais im-
portantes eventos do setor na 
América do Sul, a ser realizado 
entre os dias 20 a 27 de agosto. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1488 ou pelo email cin@
sistemafieg.org.br.

na Produção de Cosméticos: 
A chave para Negócios de 
Sucesso. Informações e inscri-
ções pelo telefone (62) 3219-
1487 /1485 ou email: cin@
sistemafieg.org.br.


