
Promoção do Sindicato 
das Indústrias de Reparação 
de Veículos e Acessórios no 
Estado de Goiás (Sindirepa), 
em parceria com Conselho 
Temático de Meio Ambiente da 
Fieg, Agência Goiana de Meio 
Ambiente (Amma), Sindirrefino, 
Ecofossa, LWART, Lince Toyota, 
Grupo Saga e Senai, foi re-
alizado ontem, na Casa da 
Indústria, o 1º Seminário 
Políticas Públicas: Atividades de 
Reparação Veicular e Gestão de 
Resíduos. Na ocasião, o presi-
dente da Amma, Clarismino 
Luis Pereira Júnior, assinou a 
Instrução Normativa nº 32, que 
passa a regular o processo de 

licenciamento ambiental e de 
gerenciamento de resíduos 
das atividades de reparação 
de veículos, funilaria e pintura, 
usinagem e retífica de motores.
“Diante da preocupação com a 
questão ambiental, sentamos à 
mesa com a Amma para esta-
belecer critérios técnicos para 
atuação do órgão, adequando as  
exigências ambientais de acordo 
com o porte das empresas”, re-
sume o presidente do Sindirepa, 
José Francisco de Souza. Entre 
outras medidas, a instrução am-
plia de dois para cinco anos o 
prazo para renovação de licença 
ambiental de operação por em-
presas do setor.

Meio ambiente

Nesta sexta-feira, na Casa 
da Indústria, os conselhos 
temáticos de Agronegócio e de 
Política Econômica da Fieg pro-
movem, às 10h30, palestra de 
apresentação dos Programas 

Terminam dia 25 as inscrições 
ao vestibular para quatro gradu-
ações tecnológicas oferecidas 
pelo Senai Goiás. Em Goiânia, 
estarão disponíveis vagas aos 
cursos superiores em automa-
ção industrial, em redes de 

Amanhã, alunos do Sesi 
Campinas realizam o Projeto 
Doe Vida – campanha de 
doação de sangue realizada 
há nove anos pela instituição 

Fabricante de equipamen-
tos em aço inoxidável, a in-
dústria goiana DEC Brasil ven-
ceu a edição 2010 do Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade. 
A empresa concorreu na  

da BM&FBovespa Mercados de 
Ações e Futuros, proferida por 
Sérgio Longaretti, que também 
atenderá aos interessados a par-
tir das 9 horas. Informações pelos 
telefones (62) 3219-1753 / 1719.

computadores e em análise e 
desenvolvimento de sistemas. 
Em Anápolis, a seleção será para 
a graduação tecnológica em 
processos químicos. Informações 
pelo site www.senaigo.com.br 
ou pelo telefone 4002-6213.

destinada a aumentar as reser-
vas dos bancos de sangue de 
Goiânia, assim como estimular 
conceitos de cidadania e soli-
dariedade entre os estudantes.

categoria Fabricantes  Nacio-
nais de Equipamentos para 
Formulação. A DEC Brasil tem 
mais da metade de seu quadro 
de funcionários formada por 
ex-alunos do Senai Goiás.

BM&F e Bovespa na Fieg

Vestibular
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Prêmio de qualidade


