
Num momento em que 
grandes redes de varejo e da 
indústria aderem a ações ob-
jetivas para preservar o meio 
ambiente, a Fieg, por meio 
de seu Conselho Temático 
de Meio Ambiente, prepara-
se para lançar, em parceria 
com o governo do Estado 
e o Sebrae, o Prêmio Goiás 
de Gestão Ambiental 2009. 
Programado para o próximo 
dia 30, o evento será realiza-
do a partir das 8h30, na sede 

Hoje, às 9 horas, na Casa 
da Indústria, o presidente da 
Allianz Seguros do Brasil, Max 
Tiermann, fará palestra sobre 
As Transformações do Mercado 
Segurador Brasileiro. A ini-
ciativa faz parte do programa 
Conversando com o Presidente, 
resultado de parceria entre a 
Câmara Brasil Alemanha de 
Goiás e a Fieg. O evento será 
aberto pelo presidente em 

Tendências e Conceito de 
Investimento Social e Privado 
é o tema da palestra que o Sesi 
promove hoje, às 16 horas, no 
Auditório Prof. Hélio Naves, na 
Casa da Indústria. O palestran-
te é Fernando Rosetti, educo-
municador (profissional que 
integra atuação nos campos 
da educação e comunicação) 

As inscrições para o ves-
tibular de quatro graduações 
tecnológicas do Senai Goiás 
estarão abertas até o próximo 
dia 30. Em Goiânia, a institui-
ção oferece os cursos superio-
res em automação industrial, 
na Faculdade de Tecnologia 
Senai Ítalo Bologna, em redes 
de computadores e em análise 
e desenvolvimento de sistemas, 

da Fieg, quando o engenheiro 
agrônomo Devanir Garcia 
dos Santos falará sobre o 
Programa Produtor de Água. 
Especialista em irrigação pelo 
Instituto de Pesquisa Vercelli, 
da Itália, Garcia é mestre 
em gestão econômica de 
meio ambiente e gerente de 
Conservação de Água e Solo 
da Superintendência de Usos 
Múltiplos da Agência Nacional 
da Água (ANA). Inscrições pelo 
telefone (62) 3219-1419.

exercício da Fieg, Pedro Alves 
de Oliveira, e por William Leyser 
O’Dwyer, representante da câ-
mara alemã no Estado. Está 
prevista, ainda, a participação 
do superintendente de Produtos 
Empresariais da Allianz Seguros, 
Rafael Rodrigues, que falará so-
bre Os Impactos e Necessidades 
do Seguro Empresarial dentro da 
Economia Global. Informações 
pelo telefone (62) 3216-0466.

e secretário geral do Grupo 
de Empresas, Instituições e 
Fundações (Gife). Mais in-
formações pelo telefone (62) 
3219-1314. No mesmo evento, 
será lançada a terceira edição 
da revista Cores, publicação 
do Conselho Temático de 
Responsabilidade Social da 
Fieg (Cores).

na Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg). Em 
Anápolis, a seleção será para 
a graduação tecnológica em 
processos químicos, ministrada 
pela Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange. 
Mais informações no site  
www.senaigo.com.br ou pelo 
telefone (62) 3219-1400.
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