
Austrália e Nova Zelândia são os destinos da missão empre-
sarial organizada pelo governo estadual, integrada pela Fieg, 
que inicia sua programação de negócios amanhã (12/02), em 
Sydney, Austrália, e retorna ao Brasil dia 21 de fevereiro. O pre-
sidente da Federação, Pedro Alves de Oliveira, embarcou hoje 
junto à comitiva, composta pelo governador Marconi Perillo, 
André Rocha (Sifaeg/Sifaçúcar), Otávio Lage Filho (Jalles 
Machado) e mais outros onze integrantes, entre técnicos e 
empresários.  Na agenda, estão previstos seminários, reuniões 
com autoridades políticas e encontros de negócios. 

Até o dia 21 de fevereiro, a Fieg será presidida por seu vice-
presidente Wilson de Oliveira, também presidente da Fieg 
Regional Anápolis e do Sindicato das Indústrias e Alimentação 
de Anápolis (Sindalimentos). 

Missão à Oceania

Troca de comando

Oportunidades no mercado externo

Prêmio IEL de Estágio 2016

A agenda de missões internacionais promovida pela Rede de 
Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), coordenada pe-
la Confederação Nacional da Indústria (CNI) e parceiros, como a 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimen-
tos (Apex-Brasil) e o Centro Internacional de Negócios da Fieg 
(CIN/Fieg), começa em março, com oportunidades para em-
presas de softwares e cosméticos. Dois grandes eventos estão 
programados.
•	 Tecnologia - Entre 14 e 18 de março, a cidade alemã de 

Hannover sedia a CeBIT, a mais importante feira de tecnolo-
gia da informação e indústria digital do mundo. No ano pas-
sado, a CeBIT teve a participação de 3.300 empresas de 70 
países, além de mais de 220 mil visitantes.

•	 Beleza – Março também é o mês da Cosmoprof Worldwide, 
considerada a feira internacional mais completa da indústria 
da beleza, há 49 anos sediada em Bolonha, na Itália. O evento 
será realizado entre 17 e 21 de março, é o único do gênero 
que reúne expositores de todas as categorias da indústria da 
beleza, atraindo  grandes compradores internacionais. A ex-
pectativa é que 300 mil pessoas visitem o local.

•	 Saiba	mais	 - Ficou interessado? Acesse www.cinfieg.org.br 
ou entre em contato pelos telefones: (62) 3501-0045 / 0048.

Com objetivo de incentivar as empresas de pequeno, médio e 
grande porte a atraírem, desenvolverem e reterem novos talen-
tos, o Prêmio IEL de Estágio 2016 reconhecerá empresas e indús-
trias com as melhores iniciativas. A 12ª edição do prêmio abre 
as inscrições a partir de hoje, estendendo o período até o dia 4 
de maio deste ano, para que empresas, instituições de ensino e 
estudantes participem. A solenidade de premiação será realiza-
da em Goiânia, no mês de agosto. Os estudantes interessados 
em participar devem estar fazendo estágio pelo IEL Goiás. Já as 
empresas e instituições de ensino devem ter convênios ativos 
com o instituto.

As inscrições e o regulamento do prêmio estão disponíveis no 
www.ielgo.com.br/premio.


