
A Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma), em 
parceria com o Sindicato das 
Indústrias Gráficas do Estado 
de Goiás (Sigego), promove 
amanhã, no Auditório Gilson 
Alves do Palácio da Indústria, 

Com apoio do Sinduscon-
GO, a Caixa Econômica 
Federal encerra hoje série de 
oficinas de trabalho para di-
vulgação de linhas de créditos 

O empresário Marçal 
Henrique Soares assu-
miu a presidência da Rede 
Metrológica Goiás, nomeado 
pelo presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira. Soares, que 

Resistente e ecologicamente 
correto, o bambu ganha espaço 
no mercado como alternativa 
sustentável ao uso da madeira 
convencional na fabricação de 
móveis e acessórios. As possi-
bilidades de sua aplicação na 
indústria moveleira levaram a 
Faculdade de Tecnologia Senai 
Ítalo Bologna e a Embambu a 
desenvolver projeto para fa- 
bricação de cozinhas planejadas 

A partir de segunda-feira, 
dia 21, a Secretaria da Fazenda 
do Estado de Goiás (Sefaz-GO) 
colocará à disposição, na Casa 
da Indústria, um técnico do 
órgão para atender empresári-
os em débito com o Estado 
e que desejam aderir ao 
Programa de Recuperação de 
Créditos da Fazenda Pública 
Estadual (Recuperar), para li- 
quidar débitos relativos a 

a partir das 8 horas, a 1ª 
Oficina de Capacitação na 
Implementação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos 
na Indústria da Comunicação. 
Informações pelo telefone 
(62) 3223-6515.

para construtoras. O evento 
ocorre na sede da Caixa, à 
Rua 11, 250, 1º andar, na 
região central de Goiânia, a 
partir de 8h30.

também preside o Sindicato 
das Indústrias Farmacêuticas 
no Estado de Goiás (Sindfargo), 
terá como vice Joilson José 
Inácio, representante de Furnas 
Centrais Elétricas.

residenciais utilizando o 
bambu como matéria-prima. 
Desenvolvido com recursos do 
Edital Senai Sesi de Inovação 
2009, o resultado do trabalho 
será apresentado no dia 1º de 
março, às 20 horas, na Casa 
da Indústria, pelo gestor do 
projeto, Gregory Kravchenko, 
designer do Núcleo de 
Inovação e Design de Móveis 
do Senai Goiás.

Posto da Sefaz na Fieg

Resíduos sólidos

Oficinas da Caixa

Novo presidente

Móveis sustentáveis

ICMS, IPVA, ITCD, com perdão 
de multas, juros e outros en-
cargos. A iniciativa é classifi-
cada pelo presidente da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira, como 
oportunidade para o em-
presário regularizar a situação 
com o fisco de forma bastante 
atrativa. O atendimento ocor-
rerá em horário comercial e 
poderá ser agendado pelo 
telefone (62) 3219-1731.


