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Fieg visita polo 
ferroviário do Sudoeste

LOGÍSTICA

Trecho central da Norte-Sul: leilão ainda sem data definida pelo governo
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A Fieg realiza terça-feira 
(20) visita técnica ao polo de 
cargas Sudoeste da Ferrovia 
Norte-Sul, em Santa Helena, 
que deverá ser entregue pela 
Valec em setembro. A previsão 
depende, além das obras, 
da definição sobre o leilão 
para concessão dos trechos 
central e sul da ferrovia. 
Com localização estratégica, 
atendendo também as cidades 
de Rio Verde, Jataí, Edeia e 
Quirinópolis, a construção 
tem despertado atenção 
pelo grande potencial de 
desenvolvimento econômico 
com a opção de operação 
logística proporcionada 

às empresas da região. A 
comitiva da Fieg, organizada 
pelo Conselho Temático de 
Infraestrutura (Coinfra), 
sai da Casa da Indústria, 
às 7h30. A visita resulta de 
convite feito pelo diretor de 
Operações da Valec, Marcus 
Expedito. O transporte 
ferroviário volta à agenda da 
Fieg na quinta-feira (22), em 
reunião do Coinfra, na Casa 
da Indústria. Pauta inclui a 
Ferrovia Centro-Atlântica e a 
Situação Ferroviária de Goiás, 
com apresentações do diretor 
da concessionária VLI, José 
Osvaldo Cruz, e da senadora 
Lúcia Vânia.

IEL oferece curso 
específico sobre 
reforma trabalhista

A Reforma Trabalhista 
na Prática é o curso que 
o IEL Goiás realiza dias 
21 e 22/02, em Goiânia, 
aberto a empresas, gestores 
e profissionais de recursos 
humanos. Sob orientação 
do advogado Rafael Lara 
Martins, a temática tratará 
de pontos relevantes quanto 
às alterações trazidas 
pela reforma, em vigor 
desde novembro. Mais 
informações pelo telefone 
(62) 3257-6525.

Planejamento 
para importação e 
exportação

O Centro Internacional 
de Negócios da Fieg realiza 
dia 8 de março, na Casa 
da Indústria, o curso 
Planejamento Estratégico de 
Importação e Exportação, 
com o especialista 
Luiz Roberto Oliveira, 
consultor e instrutor da 
CNI e do Sebrae-RS. Mais 
informações pelo telefone 
(62) 3501-0044.


