
A Fieg, por meio de seu Centro Internacional de Negócios e 
do Conselho Temático de Comércio Exterior, promove quarta-
feira 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. 

A morte do candidato à Presidência da República Eduardo 
Campos foi lamentada pelo Sistema Indústria, por meio de 
nota oficial da CNI. “A Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
lamenta a morte do ex-governador de Pernambuco Eduardo 
Campos. A determinação, o espírito público, a capacidade de 
gestão e a habilidade de articulação política fizeram dele um dos 
governadores mais bem avaliados do país e o colocaram entre os 
principais presidenciáveis. Tivemos a honra e a alegria de recebê-
-lo, em 30 de julho, no Diálogo da Indústria com Candidatos à 
Presidência da República. A perda prematura desse jovem líder 
entristece a todos e empobrece a política brasileira. Neste mo-
mento de pesar, nossos pensamentos se voltam para os familia-
res das vítimas desse trágico acidente.” 

O IEL e as mineradoras Anglo American, AngloGold Ashanti, 
Votorantim Metais concluíram o diagnóstico, no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, realizado em 
Uruaçu, Crixás, Barro Alto, Niquelândia e Goianésia, regiões de 
abrangência e atuação das empresas. O resultado do estudo, que 
mapeou as áreas que necessitam de melhor desenvolvimento 
para uma gestão moderna por parte dos fornecedores, é primei-
ro passo para a implementação do processo de qualificação do 
parque fornecedor junto à atividade industrial em Goiás.

Curso sobre importação

Indústria lamenta morte de Campos

Desenvolvimento de fornecedores

Depois de Vanderlan Cardoso (PSB) e Iris Rezende (PMDB), sa-
batinados nesta semana, a Fieg reúne terça-feira, pela manhã, 
em horários diferenciados, os candidatos a governador Antônio 
Gomide (PT) e Marconi Perillo (PSDB) para apresentar a agen-
da da indústria goiana e debater propostas. Durante encontro, 
serão enfocados seis temas prioritários para o setor: educação, 
tributos, segurança pública, infraestrutura, política industrial e 
gestão pública. 

Diálogo com os candidatos 


