
Já estão abertas as inscrições para a Missão Empresarial à Feira 
Belleza y Salud, que ocorre entre 19 e 26 de agosto de 2014, em 
Bogotá, na Colômbia. Trata-se do maior encontro do setor de 
cosméticos, saúde e bem-estar do país, reunindo uma mostra 
comercial completa em um espaço destinado à concretização de 
negócios, sondagem de oportunidades de investimento, lança-
mento de produtos e serviços, posicionamento de marca e estu-
dos de mercado. A Fieg, por meio de seu Centro Internacional de 
Negócios, e a CNI são organizadoras da missão. Inscrições até 20 
de julho. Informações: (62)3219-1488 ou www.cinfieg.org.br.

Com o objetivo de dialogar sobre a instalação de uma fábrica 
do segmento automecânico em Goiás - cujo investimento será de 
U$ 800 milhões, com expectativa de geração de seis mil empregos 
-, a Fieg se reuniu (foto) ontem com o diretor-presidente da Beijing 
Joyfuture International Investing, Zhou Xian Jun, e com o secretá-
rio estadual de Indústria e Comércio, Willian O’Dwyer. O grupo foi 
recebido pelo presidente em exercício da Fieg, Wilson de Oliveira.

O Senai Goiás está com inscrições abertas para diversos cursos 
de formação profissional que serão ministrados gratuitamente 
durante as férias de julho. Desenvolvidas por meio do Pronatec, 
as atividades serão realizadas nas unidades Senai Ítalo Bologna 
e Fatesg, em Goiânia, e Celso Charuri, em Aparecida de Goiânia. 
Mais informações pelo telefone: 4002-6213

O IEL Goiás inscreveu oito projetos de empresas goianas na 
2ª chamada do Inova Talentos, programa que visa ampliar o nú-
mero de profissionais qualificados em atividades de inovação na 
indústria brasileira. Os projetos estão em julgamentos pelo IEL 
Núcleo Central e CNPq, organizadores do certame, e os aprova-
dos serão conhecidos no final deste mês. 

Em 31 de julho, a CNI realiza, em Brasília, o seminário Os 
Serviços e a Competitividade da Indústria: Política Industrial e 
Comercial. O evento contará com a participação de representan-
tes do governo e do setor privado brasileiro, além de especialista 
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Na ocasião, será apresentado o estudo Serviços e 
Competitividade Industrial no Brasil. Confirmação de presença 
pelo e-mail negint@cni.org.br.
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