
As irmãs Jucielly e Jeanny Rosa Gontijo, proprietárias da Rosa 
Pink, de Taquaral de Goiás, exibem peças produzidas na confecção 
delas, uma das indústrias assistidas com consultoria pelo Núcleo 
de Design e Moda da Faculdade Senai Ítalo Bologna, de Goiânia. 
“Estávamos perdidas, não sabíamos como montar coleções, cal-
cular preço de custo e nem pesquisar tendências. Agora nossos 
produtos têm maior valor agregado”, diz Jeanny.

Consultoria organiza confecções

A Fieg recebe até segunda-feira inscrições à missão prospectiva 
à maior feira de produtos de beleza do Oriente Médio, a Beauty 
World Middle East 2015, que será realizada entre 23 e 28 de 
maio, em Dubai, Emirados Árabes Unidos. O evento reúne as 
últimas tendências globais relacionadas a cabelo, perfumaria, 
cosméticos e bem-estar. A promoção é organizada por meio do 
Centro Internacional de Negócios da Fieg (CIN/Fieg), em parceria 
com a Apex-Brasil. Informações podem ser obtidas pelo telefone 
(62) 3219-1485 e pelo e-mail cin@sistemafieg.org.br.

Goiânia vai sediar, de 13 de abril a 15 de junho, a 5ª edição 
do curso Business Process Management (BPM), promovido pela 
ABPMP Brasil, associação internacional de profissionais de BPM, 
e pelo IEL Goiás. O conteúdo programático proporcionará visão 
abrangente e integrada dos princípios, modelos e estruturas para 
gerenciamento de processos de negócios e, ainda, capacitação 
para a interpretação dos requisitos da gestão por processos. 
As inscrições estão abertas pelo site www.ielgo.com.br. Mais 
informações pelo telefone (62) 3219-1448.

Apesar da semana curta por causa do feriado prolongado, a Fieg 
mobiliza empresários para acompanhar a votação, pela Câmara 
dos Deputados, do projeto de lei 4.330/2004, que regulamenta 
a terceirização, confirmada para terça-feira. A regulamentação 
da terceirização é considerada pela indústria um dos pilares para 
maior competitividade da economia brasileira no mercado mun-
dial e capaz de estimular a atividade produtiva e o emprego. A Fieg 
disponibilizará transporte aos empresários interessados em ir a 
Brasília. Mais informações pelo telefone 3219-1420, com Geórgia.

Feira da beleza em Dubai

IEL oferece curso de BPM

Terceirização será votada 3ª-feira


