
O presidente da Fieg, Pedro Alves, participou segunda-feira da 
cerimônia de instalação do Fórum Estadual das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte de Goiás (Femep-GO) e posse dos 
dirigentes, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. O vice-governador e 
secretário de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico 
e de Agricultura, Pecuária e Irrigação, José Eliton, foi empossado 
como presidente do fórum, instância governamental com 
participação da iniciativa privada.

O Instituto Euvaldo Lodi, em parceria com Sesi, Senai, Sebrae 
e TV Anhanguera realizam quinta-feira (25), em Anápolis, 
o seminário Desafios na Gestão das Empresas: E-Social, 
Competitividade e Inovação. As palestras serão conduzidas pe-
los consultores Luciano Masan e Guida Tolfo Michelon. O geren-
te regional do Trabalho, Degmar Pereira, fala sobre o E-Social, 
projeto do governo federal que unifica o envio de informações 
pelo empregador em relação aos seus empregados. Mais infor-
mações pelo telefone (62) 3311-1735.

O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, o presidente-
-executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado de 
Goiás, Marçal Henrique Soares, e o coordenador técnico da Fieg, 
Welington da Silva Vieira, integram a partir de amanhã missão go-
vernamental e empresarial goiana à Rússia, Belarus e Polônia. A 
comitiva é liderada pelo vice-governador, José Eliton.

Vendas em 360º - O IEL e a Escola Americana de Coaching 
realizam quinta-feira, em Goiânia, a palestra Vendas em 360º, 
destinada a profissionais q ue buscam formação em venda. Mais 
informações pelo telefone (62) 3219-1444.

exportação passo a passo - A exportação em todas suas 
etapas é o tema do curso Exportação Passo a Passo, que será re-
alizado quarta-feira (24) pela Fieg, por meio do seu Conselho 
Temático de Comércio Exterior e do Centro Internacional de 
Negócios, na Casa da Indústria. As inscrições podem ser feitas 
pelo site www.cinfieg.org.br. Mais informações pelo telefone (62) 
3219-1782.

Feirão da Casa PróPria - Os presidentes da 
Fieg, Pedro Alves, e do Sinduscon Goiás, Carlos Alberto de Paula Mou-
ra Júnior, conversam com o ex-jogador Raí, na abertura do 11º Feirão 
Caixa da Casa Própria, realizado no fim de semana em Goiânia.
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