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Em Seul, na Coreia do Sul, 
onde lidera missão empresarial, 
com foco no setor automotivo e 
de processamento de resíduos 
sólidos, o presidente da Fieg, 
Pedro Alves, ao lado do secre-
tário de Indústria e Comércio, 
Alexandre Baldy, assina pro-
tocolo de intenções com a 
Korea Environmental Industry 
& Technology Institute (Keiti), 
instituto subsidiário do governo 
voltado para desenvolvimento e 
fornecimento de “tecnologias 

Amanhã, às 16 horas, no 
Palácio da Indústria, da Fieg, 
em Goiânia, a 6ª Corte de 
Conciliação e Arbitragem rece-
be o 1º juiz da 4ª Vara Cível de 
Goiânia, Aureliano Albuquerque 

O Dia do Empresário da 
Indústria de Anápolis, promo-
ção da Fieg Regional e dos 
sindicatos locais, movimenta o 
segmento, em 3 de outubro, às 
19h30, no Sesi Jundiaí. A pro-
gramação inclui palestra com 

Sua empresa quer ampliar 
a área de atuação e gerar mais 
negócios utilizando o telefone? O 
IEL promove dias 3 e 4 de outu-
bro, em Goiânia, curso específico 

Fieg busca tecnologias

Cortes de Conciliação

Dia do Empresário

Negócios por Telefone

verdes”. Segundo ele, a Coreia 
busca novas fronteiras para de-
senvolver seu mercado e poten-
cial tecnológico. “O ambiente 
para negócios na Coreia está 
próximo de saturado. Eles têm 
capital, tecnologia e querem in-
vestir”, analisa o presidente da 
Fieg. Se negócios forem concre-
tizados, os coreanos certamente 
investirão em transferência de 
tecnologia e conhecimento para 
Goiás. A missão brasileira segue 
amanhã para Tóquio, no Japão.

Amorim, para palestra sobre 
Cortes de Conciliação, voltada 
para estudantes de Direito e ao 
público em geral. Confirmação 
de presença pelo telefone (62) 
3216-0441.

o tema Gestão das Relações 
do Trabalho: o Caminho para 
ampliar a Produtividade e a 
Competitividade da Empresa, 
pelo consultor Daniel Violante. 
Informações pelos telefones 
(62) 3311-5565 e 3324-5768.

para organizações que têm nes-
sa ferramenta o meio de efetuar 
transações com clientes em po-
tencial ou importantes. Inscrições 
pelo site www.ielgo.com.br.


