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Seminário discute investimentos em Portugal

Congresso debate
gestão de PCDs

Inscriçoes abertas nas Escolas Sesi

COOPERATIVISMO EM FESTA  - O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, participou segunda-feira (20) da inauguração do 
Edifício Goiás Cooperativo, nova sede da Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Estado de Goiás (OCB-GO), presidida por Joaquim 
Guilherme Barbosa de Souza.

COMÉRCIO EXTERIOR

Pablo Alcântara

O 2º Congresso Goiano 
de Gestão de Pessoas com 
Deficiência e Reabilitados do 
INSS será realizado dias 28 e 
29 de novembro, no Centro 
de Convenções de Goiânia, 
e vai discutir o cumprimento 
do Decreto nº 3.298/1999, 
que prevê cotas para esse 
público no preenchimento 
de 2% a 5% de vagas em 
empresas com 100 ou mais 
empregados. O evento é 
promovido pelo Fimtpoder, 
o Fórum Goiano de Inclusão 
no Mercado de Trabalho, que 
funciona na Fieg, e tem  apoio 
do Ministério Público do 
Trabalho (MPT). As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas 
pelo site www.fimtpoder.org.br.

A evolução de Portugal no 
setor econômico consolidou o 
país como destino favorável a 
investimentos por vantagens 
competitivas, como tecnologia 
de ponta, mão de obra, 
infraestrutura e qualidade de 
vida. Além disso, constitui 

O Sesi está com 
inscrições abertas para o 
Ensino Fundamental 1 e 2 
e Ensino Médio. Ambientes 
acolhedores, excelente 
infraestrutura, professores 
capacitados, modernas práticas 

plataforma privilegiada para 
acesso a mercados, sobretudo 
a União Europeia e África. 
Diante desse cenário, a Fieg, 
por meio do CTComex e 
do CIN, realiza quarta-feira 
(29), na Casa da Indústria, o 
seminário Portugal – Destino 

pedagógicas, além de aulas de 
robótica, são diferenciais. Os 
alunos têm acesso a bibliotecas 
com acervo atualizado, 
espaços de lazer e esporte 
e até serviço odontológico. 
Informações: 4002-6213

para Investimentos Brasileiros. 
A promoção tem parceria 
com a Câmara de Comércio 
Brasil-Portugal-Centro-
Oeste/Sucursal Goiás e o 
grupo Federal Express. Mais 
informações pelo telefone 
(62) 3501-0044.


