
O Centro Internacional de Negócios da Fieg (CIN/Fieg), jun-
to com o Conselho Temático de Comércio Exterior, realizam a 
missão prospectiva à Feira CeBIT, na Alemanha, entre 12 e 19 
de março deste ano. Trata-se do maior evento internacional de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Os participantes 
da missão terão a oportunidade de acessar inovações e tendên-
cias do setor de TIC, além de desenvolver e prospectar oportuni-
dades de parcerias empresariais e futuros negócios. Inscreva-se: 
www.cinfieg.org.br. Informações: (62) 3501-0048.

O Ministério da Educação (MEC) aprovou 36 vagas para pro-
cesso seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) aos 
alunos das graduações tecnológicas do Senai Goiás. As inscri-
ções estão abertas até sexta-feira (29) e podem ser feita no site 
http://fiesselecao.mec.gov.br/.

O IEL oferece em fevereiro os cursos Capacitação e 
Desenvolvimento de Gestores Módulo I (dias 4 e 5); Atualização 
da NBR ISO 9001:2015 (18 e 19); e 5 S - Otimização de Qualidade 
e Processos (dias 25 e 26/2). Informações pelo telefone (62) 
3257-6522 / 6523.

A edição do Sesi Folia 2016 deve reunir mais de 6 mil pessoas 
no Clube Antônio Ferreira Pacheco, entre os dias 6 e 9 de feverei-
ro, em Goiânia. A unidade preparou programação especial para 
os foliões que ficarão na capital durante os quatro dias de festa. 
O já tradicional carnaval dos trabalhadores da indústria, que têm 
entrada franca, assim como seus familiares, desde que apre-
sentem crachá e documentação. A comunidade também pode 
participar. Oficinas de máscaras e fantasias, concurso de dança, 
escolha da rainha e da melhor fantasia infantil e atividades re-
creativas e esportivas em amplo e moderno parque aquático 
prometem animar o público.

“Diante do anúncio da suspensão das atividades da Votorantim 
Metais, em Niquelândia, interior do Goiás, fica clara a vulnerabili-
dade do município que foca suas atividades econômicas majorita-
riamente em apenas um segmento”. O comentário é do presidente 
da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, que participou de reunião, nesta 
semana, entre Governo de Goiás e representantes da empresa. Ele 
alerta para a necessidade de diversificação dessas atividades eco-
nômicas nos municípios goianos. 
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