
Os novos presidentes de 
conselhos temáticos da Fieg 
foram empossados na segun-
da-feira, dia 7, durante reunião 
de diretoria da federação. 
Célio Oliveira assume o co-
mando do Conselho Temático 
de Infraestrutura, tendo como 
vice Álvaro Otávio Dantas 
Maia, presidente do Sindicato 
das Indústrias da Construção 
e do Mobiliário de Anápolis. 
No Conselho de Agronegócios, 

O Senai Goiás abriu ins-
crições para o curso técnico 
em manutenção de aeronaves, 
com habilitações em célula, 
moto propulsor e aviônicos. 
O objetivo é formar profis-
sionais para atender à cres-
cente demanda por mão de 
obra qualificada nesta área 
no Estado, segundo maior 

O Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL Goiás) fechou 2010 com 
saldo crescente no número 
de estagiários colocados em 
empresas. Foram 15.715 es-
tudantes de diversos níveis de 

A Fieg e as demais integran-
tes do Fórum de Entidades 
Empresariais – Faeg, FCDL, 
Fecomércio, Acieg, Adial e 
Facieg – formalizaram apoio 
ao programa de reestrutura-
ção da Celg, apresentado aos 
empresários em reunião com a 
direção da estatal, na Casa da 
Indústria. A ideia é promover 
campanha pela recuperação 
da companhia, participando 

assumem Igor Montenegro 
(presidente) e Ananias Justino, 
também presidente do 
Sindicato das Indústrias de 
Laticínios no Estado de Goiás, 
na vice. Emílio Bittar passa a 
presidir o Conselho Temático 
de Comércio Exterior, com José 
Carlos de Souza (José Garrote) 
na vice. Na Câmara Setorial de 
Mineração da Fieg, José Antônio 
Vitti assume a presidência e 
Luiz Vessani, a vice.

polo de manutenção de aero-
naves do País. Autorizado 
pelo Conselho Estadual de 
Educação (CEE) e aprovado 
pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac), o novo 
curso terá duração de quatro 
semestres e será realizado na 
Faculdade de Tecnologia Senai 
Ítalo Bologna, em Goiânia.

educação inseridos nas orga-
nizações, em todo o Estado.  O 
crescimento foi de 15,2% em 
relação a 2009, quando regis-
trou-se a colocação de 13.641 
jovens em estágio.
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Mais estagiários

inclusive de reuniões em 
Brasília com o governo fede-
ral, sustentou o presidente da 
Fieg, Pedro Alves de Oliveira. 
Foi acertada ainda a criação 
de um comitê integrado pela 
Celg e por líderes empresariais 
para tratar de questões emer-
genciais, segundo o presi-
dente do Conselho Temático 
de Infraestrutura da Fieg 
(Coinfra), Célio de Oliveira. 


