
No dia 22, às 9 horas, na 
Casa da Indústria, o secretá-
rio de Indústria e Comércio de 
Goiás, Alexandre Baldy, apre-
sentará a empresários e lideran-
ças do setor o Projeto Extensão 
Industrial Exportadora (PEIEx). A 
realização é da Apex-Brasil, do 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 

O IEL Goiás firmou com 
a prefeitura de Bela Vista e 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) convênio para oferecer 

Evento em Bela Vista para parceria entre prefeitura, IEL e CDL 

O Prêmio IEL de Estágio 
2013 inscreve até o dia 31 
deste mês pelo portal www.
sitedoestagio.com.br/premio. 
Professores orientadores e su-
pervisores nas empresas tam-
bém podem participar mostran-
do suas experiências. Novidade 
nesta 9ª edição, haverá uma 
homenagem às empresas que 

O Sindicato das Indústrias de 
Produtos de Cimento do Estado 
de Goiás (Sinprocimento), em 
parceria com a Associação 
Brasileira de Cimento Portland 
(ABCP), realiza dia 21 de maio, 
das 8 às 17 horas, a capacita-
ção em Produção Otimizada e 
com Qualidade de Blocos de 

Comércio exterior

Estágio em Bela Vista

Prêmio IEL de Estágio 2013 

Blocos de Concreto 

(MDIC), da Fieg – por meio do 
Conselho Temático de Comércio 
Exterior e Centro Internacional 
de Negócios –, Secretaria de 
Indústria e Comércio de Goiás 
e Fundo de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Goiás (Fapeg). 
Informações e confirmação de 
presença pelo telefone (62) 
3201-5563.

estágio a estudantes dos níveis 
médio e superior. Os estudantes 
já podem se inscrever por meio 
site www.sitedoestagio.com.br.

investem e acreditam nos va-
lores e benefícios do estágio. 
As organizações públicas ou 
privadas que desenvolvem e 
implantam ideias e projetos 
geradores de resultados nos 
âmbitos da inovação, empre-
endedorismo e processos po-
dem se inscrever no prêmio até 
o dia 7 de junho.

Concreto. O conteúdo, dividi-
do em módulos conceitual e 
prático, será ministrado pelo 
engenheiro civil e consultor em 
tecnologia do concreto Idário 
Fernandes, autor de vários li-
vros na área. Informações e ins-
crições pelo telefone (62) 3224-
0456 ou (11) 3760-5433/5402.


