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Fieg leva a feiras na Colômbia e Alemanha

IEL dá consultoria 
para inovação

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – Diretores do Sistema 
Fieg e presidentes de sindicatos das indústrias dão a largada em tra-
dicional caminhada, durante a 21ª Semana do Meio Ambiente, re-
alizada dias 28 e 29 de julho, no Sesi Aruanã, às margens do Rio 
Araguaia. O evento discute ações de preservação ambiental e desenvol-
vimento sustentável para os diversos segmentos produtivos do Estado.

COMÉRCIO EXTERIOR

Indústrias de alimentos 
e bebidas e de cosméticos 
têm no calendário de 
comércio exterior da Fieg dois 
importantes eventos destinados 
aos segmentos: a missão 
comercial à Feira Belleza y 
Salud, a mais importante 
do setor de cosméticos, em 
Bogotá, na Colômbia, de 25 
de setembro a 1º de outubro. 
As inscrições podem ser feitas 

até 4 de agosto. De 7 a 11 
de outubro, em Colônia, na 
Alemanha, será realizada a 
missão prospectiva à Feira 
Anuga 2017, referência 
para indústria, comércio e 
catering no setor de alimentos 
e bebidas, além de maior 
e mais importante evento 
para encontrar os principais 
fornecedores e compradores 
do setor. A missão à Belleza 

y Salud é promovida pelo 
Centro Internacional de 
Negócios (CIN/Fieg) e 
Sindicato das Indústrias 
Químicas do Estado de Goiás 
(Sindquímica), em parceria 
com a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e Apex 
Brasil, que também apoiam a 
participação na Anuga. Mais 
informações pelo telefone 
(62) 3501-0045.

O IEL Goiás está 
formando a próxima turma 
do programa Inove Indústria, 
em parceria com Fieg e 
Sebrae, pelo qual presta 
consultorias para micro e 
pequenas indústrias estruturar 
e organizar de maneira 
sistemática o processo de 
gestão da inovação. O início 
das consultorias para grupo 
de dez empresas está previsto 
para o dia 11 de agosto. Mais 
informações pelo telefone 
(62) 3216-0332.
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