
O presidente da Fieg, Pedro Alves (na foto, ao lado do pre-
sidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga, 
e de Paulo Afonso Ferreira), passa a integrar a diretoria da CNI. 
O empresário mineiro Robson Braga foi reeleito terça-feira, em 
Brasília, no comando da entidade maior da indústria nacional.

Os desafios da educação básica e profissional, diante do déficit 
de mão de obra que emperra o crescimento da indústria; expe-
riências de empresas de diferentes segmentos produtivos com 
iniciativas na área. Palestras e painéis sobre esses temas estão na 
pauta do 2º Fórum de Educação: Educação Básica e Profissional a 
Trabalho do Empreendedorismo e da Competitividade, que Sesi e 
Senai segunda-feira (19), no Teatro Sesi, no Setor Santa Genoveva. 
O evento traz a Goiânia especialistas como o professor e consultor 
Vasco Moretto, o jornalista e escritor Gilberto Dimenstein e o dire-
tor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi. 

Empresários interessados em expandir seus negócios para 
além das fronteiras brasileiras têm oportunidade de participar 
do 3º Encontro Internacional de Comércio Exterior (EICE), que 
a Fieg realiza no dia 22, na Casa da Indústria. O evento traz a 
Goiânia especialistas em negócios internacionais, embaixadores 
e importadores da América Latina e Europa. Inscrições pelo site 
www.cinfieg.org.br. Paralelamente, será promovido, das 11 às 
18 horas, o Projeto Comprador, oportunidade para empresários 
goianos do setor de alimentação e bebidas ofertar seus produtos 
para importadores da América Latina e Europa.

Com a reportagem De volta aos 
trilhos, a última edição da Goiás 
Industrial, revista da Fieg, antecedeu 
o noticiário da imprensa sobre o início 
das operações da Ferrovia Norte-Sul. 
A matéria relata a primeira viagem, 
entre 9 e 13 de fevereiro, em trajeto 
de 855 km, de Palmas (TO) a Anápolis, 
de uma composição com 22 vagões, 
com 4.125 dormentes de concreto, 
num total de 2 mil toneladas.
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