
Empresas goianas interessadas em participar da mis-
são empresarial à maior feira de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do mundo, a CeBIT, na Alemanha, devem procu-
rar o Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fieg. Na mos-
tra, em Hannover, de 12 a 19 de março, os participantes terão 
contato com inovações e tendências do setor, além de desen-
volver e prospectar negócios. Inscrições pelo site www.cinfieg.
org.br. Mais informações pelo telefone (62) 3501-0048.

Maior evento mundial de cosmética e beleza, a Cosmoprof 
chega à sua 49ª edição, com foco em novas tecnologias, ten-
dências de consumo e negócios. A CNI, com apoio do Centro 
Internacional de Negócios da Fieg, realiza missão prospectiva à 
feira, na Itália, entre os dias 15 e 22 de março. Informações pelo 
telefone (62) 3501-0045 / 0048.

DIAGNÓSTICO DE GOIÂNIA  – O presidente da Fieg e do Conselho 
Deliberativo do Sebrae Goiás, Pedro Alves de Oliveira, fala durante 
almoço promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Estratégico 
e Econômico de Goiânia (Codese). O conselho busca montar um 
diagnóstico da capital e apresentar propostas aos pré-candidatos 
a prefeito. O encontro, no Sebrae, reuniu cerca de 180 pessoas, entre 
empresários e políticos.

Negócios na Alemanha

Feira na Itália

Inovação e competitividade

Prêmio IEL de Estágio abre inscrições

Empresas de pequeno porte dos setores da indústria, do 
comércio ou serviços contam com o Programa Agentes Locais 
de Inovação (ALI), desenvolvido pelo Sebrae Goiás, em parce-
ria com  o CNPq. Com atendimento gratuito, o programa busca 
desenvolver ações de inovação em produtos, processos, marke-
ting e gestão organizacional, buscando tornar as empresas mais 
competitivas. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.

Começa dia 11 de fevereiro e vai até 4 de maio a temporada 
2016 do Prêmio IEL de Estágio, que reconhece estagiários, em-
presas e instituições de ensino. A iniciativa do Instituto Euvaldo 
Lodi, realizada desde 2005, incentiva o desenvolvimento da in-
dústria em todo o País, ao destacar as melhores práticas de es-
tágio, geradoras de resultados positivos tanto para o estudante 
quanto para as organizações. As inscrições e o regulamento do 
prêmio estão disponíveis no site www.ielgo.com.br/premio. 
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