
Missão Brasil-Paraguai – Até amanhã empresários dos 
setores de autopeças, têxteis e confecções, couro e calçados, ali-
mentos processados, produtos químicos e indústria metalmecâni-
ca podem garantir lugar na Missão Empresarial Brasil-Paraguai. O 
evento, organizado pela CNI e pela Apex-Brasil, será realizado de 
9 a 11 de setembro, em Assunção, e busca aprofundar as relações 
comerciais e o potencial dos investimentos existentes entre os 
dois países, com a reafirmação das relações bilaterais.

Feira anuga – Também até sexta-feira, empresários do 
setor de alimentos e bebidas podem se inscrever à Missão 
Empresarial Prospectiva à Feira Anuga 2015, de  8 e 15 de ou-
tubro, na Alemanda. As inscrições podem ser feitas pelo link 
www.equestiona.com/rede-cin/missao-anuga-2015.html. 
Mais informações: (62) 3219-1488 ou cin@sistemafieg.org.br.

Feira na China – Até 4 de setembro, estão abertas inscri-
ções para a Canton Fair, Feira de Cantão ou Feira de Importação 
e Exportação da China, maior feira multissetorial do mundo, de 9 
a 19 de outubro. Mais informações pelo telefone (62) 3219-1488 
ou e-mail cin@sistemafieg.org.br.

Moda eM nova York – Também até 4 de setembro, 
empresários do setor de moda podem se inscrever à Missão de 
Capacitação e Pesquisa de Tendências em Moda, entre 5 e 13 
de outubro, em Nova York. A programação inclui pesquisa de 
rua, visita a museus e a realização de curso na Parsons The New 
School for Design, pioneira no estudo de arte e design. 

A indústria Pif Paf, de Palmeiras de Goiás, inaugura hoje, às 11 
horas, um centro de convivência destinado a seus trabalhadores. 
O espaço, instalado em parceria com o Sesi Jardim Planalto, de 
Goiânia, dispõe de uma biblioteca e jogos de intervalo (pebo-
lim, tênis de mesa, xadrez, dominó e futebol de botão), e deverá 
beneficiar mais de 1.700 colaboradores, inclusive com acesso ao 
mundo digital.

As estudantes Anna Stella Fragoso (FacUnicamps), Thais 
Laura dos Santos e Andressa Lício, ambas da UFG, exibem 
cheques pela conquista do Prêmio IEL de Estágio por experi-
ências inovadoras colocadas em prática, respectivamente, no 
Instituto de Ciências Farmacêuticas (ICF), na Heinz Brasil e Sol 
Bebidas. Ao todo, nove estudantes goianos foram premiados 
por suas ideias práticas nas áreas de meio ambiente, uso da 
água, produção industrial e inovação, nas categorias micro/pe-
quena empresa, média empresa e grande empresa.

Biblioteca na indústria

Inovação no Prêmio IEL de Estágio


