
Qualidade – O secretário estadual de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, 
Vilmar Rocha (centro), recebe do presidente da Fieg, Pedro Alves, 
a certificação de qualidade NBR ISO 9001:2008, obtida pela 
secretaria em auditoria do ICQ Brasil. Dirigido pelo empresário 
Carlos Alberto de Paula Moura Júnior e Dayana Costa (esquerda), 
o Instituto de Certificação Qualidade Brasil integra o Sistema Fieg.

A Fieg, por meio do seu Conselho Temático de Comércio 
Exterior (Ctcomex) e do Centro Internacional de Goiás (CIN/
Fieg), realiza quarta-feira o curso Tributação nas Operações de 
Comércio Exterior, voltado para importadores, exportadores, 
contadores, analistas fiscais, auditores e outros profissionais que 
atuam na área. As aulas serão conduzidas pela professora espe-
cialista Tânia Pryplotski. As inscrições podem ser feitas no site 
www.cinfieg.org.br. Mais informações pelo telefone 3219-1782 
ou e.mail eventos@sistemafieg.org.br.

Empresários do setor de moda têm até amanhã para garan-
tir vaga na Missão de Capacitação e Pesquisa de Tendências em 
Moda, que a CNI e a Apex-Brasil organizam entre 5 e 13 de outu-
bro, em Nova York. A programação inclui pesquisa de rua, visita 
a museus e a realização de curso na renomada Parsons The New 
School for Design.  Mais informações pelo e.mail cin@sistema-
fieg.org.br ou telefone (62) 3219-1488.

A Casa da Indústria sedia hoje, a partir das 8 horas, o 
Seminário de Negócios com o Vietnã, realizado pela Secretaria 
de Desenvolvimento do Estado de Goiás, em parceria com a Fieg. 
Além de apresentar as potencialidades do país, o evento busca 
encontrar possíveis fornecedores de milho, soja, carne bovina e 
de frango, ração animal, couro e minérios. As inscrições são gra-
tuitas. Mais informações pelo telefone (62) 3201-5573/5583.

O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, participou on-
tem, em São Paulo, da abertura da 43ª edição do WorldSkills, 
competição internacional que vai escolher os melhores profis-
sionais em 50 ocupações da indústria e do setor de serviços de 
62 países. Goiás é representado por Vinícius Batista da Silva, de 
21 anos, aluno da Escola Senai Vila Canaã. Ele disputa meda-
lhas na ocupação de manutenção de veículos pesados.
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