
Prêmio Fieg de Comunicação
Estão abertas até 31 de 

outubro as inscrições ao 
7º Prêmio Sistema Fieg de 
Comunicação. Regulamento no 
site www.sistemafieg.org.br. 
Serão distribuídos mais de R$ 
30 mil em prêmios.

Mudança do clima
No dia 19, na Casa da 

Indústria, a analista sênior da 

AGENDA DE EVENTOS

CNI, Paula Bennati, realiza 
a palestra Mudança do 
Clima: Visão da Indústria. A 
iniciativa dos conselhos de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação e de Meio Ambiente 
da Fieg ocorre no âmbito da 
Semana de Ciência e Tecnologia, 
promovida pela Secretaria 
de Ciência e Tecnologia. 
Informações: (62) 3219-1419.

Neste sábado, às 11 horas, 
em Aparecida de Goiânia, será 
inaugurada a Escola Senai Dr. 
Celso Charuri, 11ª do Sistema 
Fieg no Estado e a 2ª na cidade. A 
unidade é o resultado de parceria 
entre a Central Geral do Dízimo 

A Fieg recebe hoje, a 
partir das 14h30, na Casa da 
Indústria, comitiva chinesa, 
acompanhada pelo governo de 
Goiás, para tratar de possíveis 
investimentos no Estado, 
especialmente instalações 
de indústrias dos setores de 

A Superintendência Regional 
do Trabalho e o Fórum Estadual 
das Entidades Empresariais 
firmaram termo de coopera-
ção tornando mais flexível a 
aplicação do artigo 93 da Lei 
nº 8.213/91 – que obriga as 
empresas com mais de 100 
empregados a preencher 2% a 

O empresário Henrique Morg, 
presidente do Conselho Temático 
de Meio Ambiente da Fieg, é o 
novo presidente do Conselho de 

Nova unidade do Senai

Missão chinesa

Responsabilidade social

Novo comando no Concelg

(Pró-Vida), instituição beneficente 
de São Paulo responsável pela 
construção e aquisição de 
equipamentos, e a prefeitura de 
Aparecida de Goiânia, que doou 
terreno de 13,7 mil m², no Bairro 
Vila Oliveira.

construção civil, mineração, 
além de assuntos relacionados à 
produção agrícola. A delegação 
é da província de Hebei, quinta 
maior economia da China, 
com a qual Goiás já mantém 
convênios e intercâmbios em 
vários setores há vários anos. 

5% das vagas disponíveis com 
reabilitados ou pessoas com de-
ficiência. Daqui para frente, as 
empresas poderão destacar no 
máximo 25% dos empregados 
contratados com base na cota 
obrigatória prevista na lei para 
atuação em projetos sociais de 
relevância pública. 

Consumidores de Energia Elétrica 
da Celg (Concelg), no lugar de José 
Divino Arruda, que esteve à frente 
da entidade por mais de um ano.


