
Em mais um encontro, Goiás e Alemanha voltaram a tratar de 
negócios e oportunidades de investimentos comuns. Na terça-
-feira, a Embaixada da Alemanha, em Brasília, abriu suas portas 
para receber a Fieg e a CNI, que se encontraram com mais de 20 
empresários alemães. Goiás foi o único a participar da reunião, 
sendo o foco do evento. Na foto, o presidente da Fieg, Pedro Alves 
(à direita), e o cônsul honorário da Alemanha, William O’Dwyer (à 
esquerda), acompanhados do presidente do Conselho Federal da 
Alemanha (instituição equivalente ao Senado brasileiro), Stephan 
Weil. Anteriormente, no dia 26 de fevereiro, o Fórum Empresarial 
e representantes do governo estadual já haviam se reunido com o 
embaixador Wilfried Grolig.

A Casa da Indústria sediará quarta-feira, das 14 às 19 ho-
ras, a Oficina de Trabalho Brasil Maior: Instrumentos de Apoio 
Produtivo. O objetivo é difundir e esclarecer as condições de 
financiamento para empresas e empreendedores interessados 
em instrumentos de apoio ao investimento, voltado ao fortale-
cimento e adensamento das cadeias produtivas locais. O even-
to é realizado pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior e da Integração Nacional, pela Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com apoio da Fieg. 
Haverá atendimento individual aos participantes, no local, pelo 
BNDES,  FCO, Produzir, Banco do Brasil e Crescer Competitivo. 
Para participar do evento, é necessário confirmar presença pelo 
e-mail rui@sistemafieg.org.br ou telefone (62) 3219-1714.

O Instituto Euvaldo Lodi realiza em Goiânia, terça-feira, e 
em Anápolis, dia 2 de abril, exposição com o gerente do IEL 
Nacional, Gustavo Correia, para apresentar e esclarecer dúvidas 
sobre o Programa Inova Talentos, que desenvolve em parceria 
com o CNPq. As inscrições permanecem abertas até 13 de junho. 
O programa dará oportunidade a empresas de receberem bol-
sistas para desenvolver produtos, processos e serviços.

A partir do próximo dia 24, o IEL Goiás põe no ar novo layout da 
ferramenta eletrônica gestora do processo de estágio. O www.si-
tedoestagio.com.br passa por modernização atendendo a resulta-
dos de pesquisa de satisfação junto aos clientes. As alterações são 
visuais e trazem funcionalidades mais rápidas e diretas nos me-
nus, segundo a gerente da área de estágio, Tarciana Nascimento.
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