
Iniciativa do Conselho 
Temático de Relações do Trabalho 
da Fieg, será realizada no dia 30 
de março, na Casa da Indústria, 
a palestra Competitividade 
e Defesa de Interesses: O 
Papel do Sindicato e das 
Entidades de Representação. O 

A Fieg promove mobiliza-
ção para incentivar a partici-
pação do setor industrial no 
processo de renovação dos 
membros do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Meia 
Ponte. O edital para eleição foi 
publicado no dia 22 deste mês 

Com apoio do IEL Goiás 
e do Conselho Temático de 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação da Fieg, a Protec 
(Pró-Inovação Tecnológica) 
realiza nos dias 28 e 29 de 
março, na Casa da Indústria, 
a última edição da série de 

Hoje, a partir das 8 horas, a 
Faculdade de Tecnologia Senai 
Ítalo Bologna abre oficialmente 
o curso técnico em manuten-
ção de aeronaves, com palestra 
sobre o tema Perfil da Aviação 

Importante nicho de mer-
cado consumidor, o público 
infantil ganha atenção com 
a criação de produtos especí-
ficos. É o caso das embalagens 
de água mineral criadas pela 
Pura Água, indústria localizada 

palestrante será o vice-presiden-
te da Federação das Indústrias 
do Estado de Pernambuco, o en-
genheiro Oscar Augusto Rache 
Ferreira. Informações e confir-
mação de presença pelo telefone 
(62) 3219-1719 ou e-mail angeli-
ca.fieg@sistemafieg.org.br.

e o prazo para inscrição para 
habilitação dos interessados 
encerra-se no dia 29 de abril. 
A divulgação final da relação 
dos habilitados está prevista 
para 20 de maio e a eleição 
ocorrerá nos dias 21 e 22 de 
junho deste ano.

seminários Disseminação de 
Conhecimentos Básicos para 
Inovação Farmacêutica. As 
inscrições são gratuitas e po-
dem ser feitas pelo site www.
ipd-farma.org.br. Mais infor-
mações pelo telefone (62) 
3219-1444.

Civil e Militar e Oportunidades 
de Trabalho e Desafios 
Oferecidos para o Técnico em 
Manutenção de Aeronaves, mi-
nistrada por um oficial da Base 
Aérea de Anápolis (BAAN).

em Bela Vista, em parceria com 
a Escola Senai Vila Canaã, de 
Goiânia. Desenvolvida com re-
cursos do Edital Senai Sesi de 
Inovação, os novos produtos 
serão lançados hoje, às 19h30, 
na Casa da Indústria. 

O papel dos sindicatos
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