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SIAL PARIS

Goiás marca presença na maior 
feira internacional de alimentos 

Vem aí o 6o Encontro de Comércio Exterior

IEL em Ação oferece mais de 600 vagas de estágio e emprego

O presidente da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira, parti-
cipa a partir de amanhã (19), 
em Paris, da International 
Food Show (Sial), a mais im-
portante feira mundial para 
a indústria de alimentos e 

Avaliar o cenário político 
e econômico para 2019 no 
Brasil e no mundo e discutir 
como aproveitar oportunida-
des de exportação e importa-
ção. Esses serão os focos do 
6º Encontro Internacional de 

O Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL Goiás) promo-
ve amanhã e sábado, das 12 
às 20 horas, no Portal Sul 
Shopping, a 5ª edição do IEL 
em Ação. Gratuitamente, es-
tudantes e profissionais serão 
cadastrados e encaminhados 
para estágio, programa jovem 

bebidas. Durante sua ausên-
cia, a presidência da federação 
será exercida interinamente 
pelo vice Antônio Almeida. A 
missão prospectiva, realizada 
por meio da Rede CIN/CNI 
(Confederação Nacional da 

Comércio Exterior (EICE), 
que a Fieg realiza em Goiânia 
dias 6 e 7 de novembro. A 
programação inclui palestras 
abordando cenários futuros, 
financiamento para exporta-
ção, registro internacional de 

aprendiz e emprego nas em-
presas parceiras, totalizando 
cerca de 600 vagas. 

Capacitação - O IEL 
também proporcionará ca-
pacitação dos candidatos, 
oferecendo palestras com es-
pecialistas que ensinarão o pú-
blico a construir seu currículo, 

Indústria) e coordenada pelo 
Rio Grande do Sul, reúne 
empresários de todo o País, 
com foco nos players do mer-
cado, fornecedores, tendên-
cias e nos países mais arroja-
dos no setor. 

marcas (Protocolo de Madri). 
Haverá ainda rodadas de ne-
gócios nas áreas de alimentos 
e bebidas, com dez compra-
dores internacionais. Mais 
informações pelo telefone 
3501-0048. 

darão dicas para o momento 
da entrevista de emprego, 
além de noções e tendências 
do mercado de trabalho e em-
preendedorismo. Para assistir 
às palestras, o interessado deve 
se inscrever, até as 17 horas de 
hoje (18/10), pelo site: www.
ielgo.com.br/estagio.


