
Os vereadores Anselmo 
Pereira e Sirlene Borba reuniram-
se na sexta-feira, dia 19, com o 
presidente da Fieg, Paulo Afonso 
Ferreira, para discutir propostas 
de reformulação da Lei Orgânica 
do Município de Goiânia, em 
vigor desde 1990. A federação 
fará amplo estudo sobre o tema 

Materiais para construção, 
sistemas de automação, en-
caixes elétricos, produtos 
alimentícios (frutas e vegetais 
enlatados, óleo de cozinha em 
garrafas PET, temperos, frutas 
secas e castanhas), agentes 
químicos para tratar piscinas, 
madeira, peças automotivas e 
indústria de papel corrugado 

Hoje, às 18 horas, em 
Aparecida de Goiânia, tomam 
posse o presidente e asses-
sores da Cipinha da Equiplex 
Indústria Farmacêutica. A em-
presa participou de edital e 
foi contemplada com recursos 
para a realização desse pro-
jeto, que visa reduzir o índice 
de absenteísmo, melhorar a 

Na segunda-feira, dia 29, 
às 15 horas, será inaugurado 
o Núcleo Integrado Sesi Senai 
Quirinópolis, com a missão de 
qualificar a mão de obra local, 
capacitando-a para disputar as 
novas vagas abertas no mercado 

A missão goiana que per-
correu o Leste Europeu em 
fevereiro colhe seus primeiros 
resultados. Na segunda-feira, 
dia 22, o governador do Estado, 
Alcides Rodrigues, e o presiden-
te da Bielo-Rússia, Alexander 
Lukashenko, firmaram proto-
colo de intenções que prevê 
a instalação, em Goiás, de 
uma unidade da Minsk Tractor 
Works (MTZ), um dos maiores 

e participará ativamente de todo 
o processo. “Reconhecemos a 
importância da iniciativa e da 
parceria com a Câmara, que tem 
mantido diálogo com o setor 
produtivo por meio da apre-
ciação prévia de projetos e da 
Agenda Legislativa”, afirmou 
Paulo Afonso.

e cartão. São áreas de inte-
resse da missão polonesa que 
participa, hoje, às 15 horas, 
na Casa da Indústria, de ro-
dada de negócios organizada 
pelo Conselho Temático de 
Comércio Exterior da Fieg e 
pela Secretaria de Indústria e 
Comércio. Mais informações 
pelo telefone (62) 3219-1488.

qualidade de vida do traba-
lhador e de sua família e cons- 
cientizar as crianças sobre as-
suntos relacionados a meio 
ambiente, saúde, educação, 
entre outros. O projeto foi de-
senvolvido para os filhos dos 
trabalhadores da empresa, 
por meio do edital Sesi Senai 
de Inovação. 

de trabalho com a chegada de 
grandes empreendimentos no 
setor sucroenergético. A nova 
unidade é fruto de parceria com a 
prefeitura e as usinas Boa Vista e 
São Francisco, do Grupo USJ, res-
ponsáveis por equipar o núcleo.

fabricantes mundiais de tra-
tores. O acordo antecipa ainda 
a possibilidade de implantação 
de fábrica de caminhões pesa-
dos para a indústria de minera-
ção. Participaram do encontro 
os presidentes da Fieg, Paulo 
Afonso Ferreira, e da Caramuru 
Alimentos, Alberto Borges, e 
o chefe da Assessoria para 
Assuntos Internacionais de 
Goiás, Elie Chidiac.
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