
O empresário Ubiratan 
da Silva Lopes foi indicado 
para a presidência do Núcleo 
Regional da Fieg em Anápolis, 
interinamente, até que seja 
aprovado seu novo estatuto. 
A indicação de Lopes pelos 
seis sindicatos que compõem 
o Núcleo ocorreu na quarta-
feira da semana passada, 
durante visita a Anápolis do 
presidente da Fieg, Pedro 

A autarquia Serviços 
Técnicos Gerais (Setec), da pre-
feitura de Campinas (SP), assi-
nou convênio com a unidade 
do IEL Goiás naquela cidade. 
A partir desta aproximação, 

O Sindicato da Indústria 
de Reparação de Veículos e 
Acessórios no Estado de Goiás 
(Sindirepa) realizou ontem, 

O Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL Goiás) abriu inscrições 
aos cursos de Interpretação da 
Norma de Saúde e Segurança 
Ocupacional (OHSAS 18001), 
de 23 a 25 de março, e para 

O Serviço Social da Indústria 
(Sesi) completou 58 anos de 
atuação em Goiás no dia 28 
do mês passado. Integrada ao 
Sistema Fieg, a instituição foi 
criada com a missão de melho- 
rar a qualidade de vida dos tra-
balhadores da indústria e de 

Alves de Oliveira, acompanha-
do dos diretores André Rocha 
e Hélio Naves. Vice-presidente 
do Sindicato das Indústrias da 
Construção e do Mobiliário de 
Anápolis e no segundo man-
dato à frente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Anápolis, Lopes deverá pas-
sar o cargo em abril, quando 
será eleito o novo presidente 
da entidade.

o IEL prestará serviços de 
desenvolvimento de estágio 
para a Setec, responsável por 
serviços de conservação da ci-
dade. Cerca de 50 contratos de 
estágio já foram regularizados.

especialmente para seus as-
sociados, a palestra Gestão 
Quântica e o Poder da União, 
com o especialista Júlio Borba.

Ação Corretiva e Preventiva 
em Sistema de Gestão da 
Qualidade ISO 9001:2008, 
dia 31 de março, ambos em 
Goiânia. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1448.
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seus familiares. Atualmente, 
são oferecidos serviços de 
saúde, educação, lazer, cultura 
e promoção da cidadania em 
15 unidades instaladas nos 
principais polos industriais do 
Estado. Mais informações no 
site www.sesigo.org.br.


