
O Ministério Público do 
Estado de Goiás espera con-
cluir em aproximadamente dez 
dias estudo mais detalhado 
sobre a aplicação do plano de 
manejo para extração de argila 
na região da Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Ribeirão 
João Leite. Em sua versão atual, 
o plano determina que a extra-
ção deverá respeitar a distância 
mínima de 10 quilômetros a 
partir dos mananciais protegi-
dos pela APA. De acordo com 

O Sistema Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 
participa da campanha promo-
vida pelo governo estadual para 
arrecadar alimentos, roupas e 
medicamentos para os sobre-
viventes do terremoto no Haiti. 
Em Goiânia, as doações podem 
ser feitas na Casa da Indústria 

Numa promoção da Fiesp 
e da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), com o 
apoio do Centro Internacional 
de Negócios da Fieg (CIN), 
missão empresarial brasileira 
participará, entre os dias 1º 
a 7 de março, no Panamá, da 
28ª Exposição Comercial Inter-
nacional Vitrine do Comércio 
Internacional (Expocomer). Em 

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) indicou 
o presidente do Conselho 
Temático de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação da 
Fieg, Ivan da Glória Teixeira, 

O Sindicato da Indústria 
de Reparação de Veículos 
e Acessórios do Estado de 
Goiás (Sindirepa), em par-
ceria com a Polícia Militar 
e apoio da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 
(Fieg) e do Senai, desenvolve 
o curso de avaliador de danos 
em veículos automotores. 

o vice-presidente do Sindicato 
das Indústrias Cerâmicas do 
Estado de Goiás (Sindicer/GO), 
Laerte Simão, que participou de 
reunião no último dia 26 com 
a coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional do Meio 
Ambiente, promotora Sandra 
Mara Garbelini, para tratar do 
assunto, a restrição tornaria 
inviável o trabalho de 40 em-
presas do setor que atuam na 
área, em alguns casos, há mais 
de 30 anos.

(Avenida Araguaia, n° 1.544, 
Vila Nova) e no Palácio da 
Indústria (Avenida Anhanguera, 
n° 5.444, Centro); em Anápolis, 
no Núcleo Regional da Fieg 
naquele município (Rua En-
genheiro Roberto Mange, nº 
239-A, Bairro Jundiaí, ao lado 
do auditório do Senai).

abril, de 2 a 13, será realizada 
a terceira missão empresarial 
goiana à China, promovida 
pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
e Secretaria de Relações 
Internacionais do Agronegócio, 
com o apoio do governo de 
Goiás, da Faeg e da Fieg, por 
meio CIN Goiás. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1488.

para o Conselho Diretor 
da Rede Centro-Oeste de 
Pós-Graduação, Pesquisa e 
Inovação – como represen-
tante empresarial do setor de 
biotecnologia. 

Com duração de 24 horas, a 
atividade é destinada a pro-
fissionais da área técnica dos 
sinistros veiculares (inspe-
tores em segurança veicular, 
policiais militares, civis, fede-
rais e rodoviários, agentes de 
trânsito, peritos de segurado-
ras, avaliadores automotivos, 
reparadores e afins).
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