
A Fieg, por meio do seu 
Centro Internacional de Negócios 
(CIN), organiza a participação de 
empresários interessados em par-
ticipar do Encontro de Negócios 
BITS Business Matchmaking, 
dias 14 e 15 de maio, em Porto 
Alegre (RS). Inscrições pelo site 
www.b2match.eu/bits2013/, até 
o dia 26 de abril de 2013. Em 
sua terceira edição, o encontro é 
uma  iniciativa da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
da Fieg e da Federação das 

Numa promoção da Fieg, 
por meio de seu Conselho 
Temático de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação e do 
Núcleo de Inovação de Goiás 
(NIG), em parceria com a em-
presa F. Iniciativas, será realizada 
no dia 11, a partir das 8h30, na 
Casa da Indústria, palestra sobre 
incentivos fiscais e a Lei do Bem, 
com o especialista Anderson 

O IEL Goiás realiza, hoje e 
amanhã, as duas últimas eta-
pas de curso sobre auditoria em 
RDC-59, norma de Boas Práticas 
de Fabricação, Distribuição e 

Os gargalos da infraestru-
tura de transporte em Goiás 
e a situação das rodovias fe-
derais serão discutidos en-
tre empresários e o superin-
tendente do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 

A Fieg, por meio de seu 
Conselho Temático de Comércio 
Exterior e Centro Internacional 
de Negócios, realiza, no dia 10 de 
abril, na Casa da Indústria, entre 
8h30 e 17h30, o curso Formação 

Encontro de negócios

Incentivos fiscais

Boas práticas

Rodovias federais

Formação de preços

Indústrias do Rio Grande do 
Sul, por meio dos seus respec-
tivos Centros Internacionais 
de Negócios, em parceria com 
o programa Al-Invest, a Apex-
Brasil, o Sebrae, com apoio 
da Softsul e da Secretaria da 
Indústria e Comércio de Goiás. 
O evento proporcionará a em-
presas do setor de TI identificar 
oportunidades de negócios e 
estabelecer parcerias com em-
presas da América Latina e da 
União Europeia. 

Rodrigues. Ele é bacharel em 
Direito pela Universidade de São 
Paulo e em Administração pela 
Pontifícia Universidade Católica 
em São Paulo, especializado em 
Direito Tributário com experiên-
cia em fusões, aquisições, gover-
nança corporativa e incentivos à 
pesquisa e ao desenvolvimento. 
Mais informações pelo telefone 
(62) 3219-1752.

Importação de Produtos Médicos 
e Correlatos, estabelecida pela 
Anvisa e de aplicação obrigatória 
para empresas do setor. Mais de-
talhes no site www.ielgo.com.br

Transportes (DNIT), Handerson 
Cabral Ribeiro, na segunda-
-feira, dia 8, às 15 horas, na 
Casa da Indústria. A iniciativa 
é do Conselho Temático de 
Infraestrutura. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1303.

de Preço para Exportação e 
Importação, com a especia-
lista Tânia Cristina Pryplotski. 
Inscrições pelo site www.cinfieg.
org.br e informações pelo telefo-
ne (62) 3219-1782.


