
O serviço de assessoria 
jurídica oferecido pelos sin-
dicatos filiados à Fieg teve 
convênio renovado. Entidades 
que continuam disponibili-
zando o atendimento: Sigego, 

Será hoje a posse da nova 
diretoria do Sindicato das 
Indústrias de Extração de Areia 
do Estado de Goiás (Sindiareia) 
– antigo Sindicato dos Areeiros. 

A Fieg, por meio de 
seu Conselho Temático de 
Agronegócios, em parceria com 
o Fórum Empresarial Goiano, 
governos estadual e federal e 
com as principais universidades 
do Estado, começou a montar 
o projeto Construindo Juntos 
o Futuro do Agronegócio em 
Goiás. O projeto busca desen-
volver soluções que assegurem 

Assessoria jurídica

Sindiareia

Agronegócio sustentável

Sifaeg, Sindirepa, Simagran, 
Simelgo, Simplago, Sindiareia, 
Sindipão, Siaa, Sinprocimento, 
Sindmóveis, Siva, Sindquímica, 
Sinduscon, Sindifargo, Simea, 
Sicma e Sindicer.

Gilberto Martins da Costa, 
eleito para substituir Ernani 
Martins Almeida, destaca a 
dimensão e a abrangência da 
cadeia produtiva da areia.

sustentabilidade ao agronegó-
cio em Goiás, como forma de 
responder ao desafio de pro-
duzir alimentos para o mundo 
e preservar as possibilidades 
de crescimento futuro da ativi-
dade agropecuária, poupando 
o meio ambiente, de acordo 
com o presidente do con-
selho temático do setor, Igor 
Montenegro.

. 14 de junho – O 
Conselho Temático de Comércio 
Exterior da Fieg, por meio 
do Centro Internacional de 
Negócios (CIN) e da Unidade 
de Atendimento Apex, realiza, 
na Casa da Indústria, semi-
nário sobre a feira Anuga 2011, 
principal evento mundial do 
segmento de alimentos e bebi-
das, de 8 a 12 de outubro, em 
Colônia, na Alemanha. Serão 
apresentadas as oportunidades 
de negócios na feira, além 
de case da Cipa Industrial de 
Produtos Alimentares (Mabel). 
Informações e inscrições gratui-
tas na Unidade de Atendimento 
Apex-Brasil do CIN/Fieg, pelo 
telefone (62) 3219-1765 ou uni-
dadeapex@sistemafieg.org.br.

. Soldadores – Em parceria 
com o Simelgo e o Sindmetal, 
a Faculdade de Tecnologia 
Senai Ítalo Bologna irá minis-
trar no próximo semestre o 
curso de soldador, destinado a 
aperfeiçoar profissionais para 
atender à demanda do segmen-
to metalúrgico. As aulas serão 
realizadas gratuitamente, no 
período noturno.

. 14 e 15 de junho – O 
IEL Goiás, numa ação que en-
volve também o CIEE, realizará 
cursos para capacitação de es-
tagiários da Câmara de Goiânia. 
No período, 163 estagiários 
contratados pela Câmara por 
meio do IEL Goiás e mais os se-
lecionados via CIEE participarão 
do curso de redação oficial.

AGENDA DE EVENTOS


