
Diante da epidemia de dengue em Goiânia, estudantes do 
Sesi Vila Canaã realizam amanhã (19) uma caminhada pela 
Avenida Aderup, no bairro da Região Sudoeste da capital. Os 
estudantes vão entregar panfletos e orientar a população so-
bre os riscos do descarte incorreto do lixo. A caminhada marca 
o encerramento da campanha “Descarte o Lixo Corretamente 
ou vai dar Zika”, realizada pelos alunos da instituição, integran-
te do Sistema Fieg. 

O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara 
Federal, Fábio de Sousa, falará sobre o Novo Marco Legal da 
Inovação, na Casa da Indústria, em Goiânia. O encontro ocorre 
por iniciativa do Conselho Temático de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação da Fieg, será dia 29 próximo. Informações: 
(62) 3501-0021 / 0023.

Presidente da Fieg, Pedro Alves, ao lado do governador Marconi 
Perillo, em missão empresarial à Austrália e Nova Zelândia. A pro-
gramação de negócios foi iniciada no último dia 12 e se estende até 
dia 21 de fevereiro.

Troca de comando

Oportunidades no mercado externo

Alunos do Sesi contra a dengue

A agenda de missões internacionais promovida pela Rede 
de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN) começa em 
março, com oportunidades para empresas de diversos setores. 
Confira!
•	 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.

•	 Indústria	integrada - Entre 23 e 30 de abril, está programada 
a missão à Feira de Hannover, na Alemanha.  O evento englo-
ba os setores de Automação Industrial, Energia, Tecnologias 
Móveis, Indústria Digital, Fornecimento Industrial, Indústria 
Greentec, Pesquisa & Tecnologia. Trata-se da vitrine mais im-
portante em termos de tecnologia industrial. 

Informações: www.cinfieg.org.br ou (62) 3501-0045 / 0048.


