
A Fieg, por meio de seu Centro Internacional de Negócios e do 
Conselho Temático de Comércio Exterior, promove no dia 20 de 
agosto mais um curso voltado para os profissionais da área. Com 
o tema Importação Própria, Por Conta e Ordem de Terceiros e Por 
Encomenda, o treinamento será realizado na sede da Fieg, em 
Goiânia. As inscrições podem ser feitas no site www.cinfieg.org.br. 
Informações pelo telefone (62) 3219-1782. 

O IEL está com inscrições abertas para treinamentos que ofe-
rece em agosto a líderes empresarias e profissionais interessados 
em conhecimentos sobre Tratamento de Não Conformidades, 
Ação Corretiva e Preventiva do Sistema de Gestão da Qualidade 
(dias 13 e 14); Jogos de Empresas e Técnicas Vivenciais (dias 14 e 
15); Mapeamento de Processos (dias 20 e 21) e Interpretação e 
Auditoria conforme a RDC 16 (de 27 a 29). Os cursos serão realiza-
dos em Goiânia. Inscrições pelo site www.ielgo.com.br.

Empresas goianas terão oportunidade de participar de um dos 
mais importantes eventos mundiais do segmento de alimentos e 
bebidas. Estão abertas, até segunda-feira, inscrições para a Missão 
Prospectiva à SIAL Paris, que será realizada de 17 a 26 de outubro, 
em Paris, na França. A missão é direcionada para empresas interes-
sadas em exportar, importar, estabelecer parcerias e conhecer as 
novas tendências. Informações pelo telefone (62) 3219-1488.

Curso sobre importação

Cursos para empresários

Missão em Paris

A dois meses das eleições, a Fieg recebe, na Casa da Indústria, 
os candidatos ao governo de Goiás mais bem posicionados nas 
pesquisas eleitorais para apresentar a agenda da indústria goiana 
e debater propostas, em diálogo semelhante ao que, em nível na-
cional, a CNI promoveu com os presidenciáveis. Na terça-feira (12) 
pela manhã, em horários diferenciados, os empresários vão sa-
batinar, respectivamente, Vanderlan Cardoso (PSB) e Iris Rezende 
(PMDB). No dia 19, também pela manhã, será a vez de Antônio 
Gomide (PT) e Marconi Perillo (PSDB). Nos encontros, serão enfo-
cados seis temas prioritários para o setor: educação, tributos, segu-
rança pública, infraestrutura, política industrial e gestão pública.

Diálogo com os candidatos


