
O Fórum de Entidades 
Empresariais de Goiás reúne-se 
hoje, entre 8h30 e 12h30, na 
Casa da Indústria, com represen-
tantes da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, Agência Municipal 
de Meio Ambiente (Amma), 
Assembleia Legislativa, Câmara 
Municipal de Goiânia, do Ibama 
e Ministério Público. Durante 

o encontro, organizado pelo 
Conselho Temático de Meio 
Ambiente da Fieg, serão debati-
das soluções para as principais 
questões ambientais levantadas 
durante seminário realizado pela 
Fieg em maio passado. A pauta 
inclui temas como licenciamento 
ambiental, fiscalização e cobran-
ça de taxas. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1326.

Legislação ambiental

O prazo final para inscrição 
no Festival Sesi Violeiros e MPB 
foi prorrogado para a próxima 
segunda-feira, dia 10. Poderão 
participar trabalhadores da indús-
tria e comunidade, nas modali-
dades Música Popular Brasileira 
(incluindo Pop Rock Nacional), 

Sertaneja e Sertaneja de Raiz,  
divididas nas categorias interpre-
tação (letras e arranjos divulgados) 
e composição (letras e arranjos iné-
ditos), e Gospel, exclusivamente 
para o trabalhador da indútria. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1313.

Sesi Violeiros

O prazo para inscrições 
no curso Importação Passo a 
Passo, promovido pelo Centro 
Internacional de Negócios da 
Fieg (CIN Goiás), encerra-se 
amanhã, dia 7. A capacitação 

será realizada no próximo dia 
12, entre 8h30 e 17h30, pelo 
instrutor da Aduaneiras, Daniel 
Pplydoro. Informações pelo tele-
fone (62) 3219-1488 ou pelo 
email cursos@sistemafieg.org.br.

Importação Passo a Passo

Durante o seminário, o gover-
no goiano apresentará sua visão 
sobre a ampliação da hidrovia 
no Rio Paranaíba e a Caramuru 
Alimentos falará sobre sua  
experiência com o modal. Uma 

exposição a cargo do diretor 
geral do Departamento Nacional 
de Infraestrutura e Transportes, 
Luiz Antônio Pagot, encerrará o 
evento. Informações pelo telefone  
(62) 3219-1303.

Seminário 2

Também na sexta-feira, a partir 
das 8h30, na Casa da Indústria, 
será realizado o seminário Hidrovia 
Paranaíba-Paraná-Tietê, numa par- 
ceria entre a Fieg e governo de 
Goiás, por meio da Secretaria de 
Infraestrutura do Estado, com o 
Conselho Nacional de Secretários 

de Transporte. Durante o evento, 
será apresentada a proposta de 
plano diretor para a hidrovia ela-
borado pelo G5+1, grupo forma-
do pelos governos estaduais de 
Goiás, Minas Gerais, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e do Paraná, 
mais o governo federal.

Seminário 1


