
A segunda edição da Noite dos 
Corações de Ouro, promovida pela 
Mineração Serra Grande e pelo 
governo do Estado, com apoio 
da Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) e da Fieg, será 
realizada na próxima terça-feira, 
dia 29, às 20h30, no Palácio 
da Música Belkiss Spenzieri, do 
Centro Cultural Oscar Niemeyer. 

A Casa da Indústria 
recebe, hoje, às 15h30, grupo 
empresarial da República 
de Cingapura, um dos tigres 
asiáticos, numa promoção 
conjunta entre a Secretaria de 
Indústria e Comércio de Goiás, 
Conselho Temático de Comércio 
Exterior e Centro Internacional 

Presidente do Conselho 
Temático de Responsabilidade 
Social da Fieg e do Sindicato das 
Indústrias Gráficas no Estado 
de Goiás, Antônio Almeida 
será homenageado hoje, às 20 

Na próxima terça-feira, dia 
29, às 19 horas, no Palácio da 
Indústria, será realizada a palestra 
Insalubridade e Periculosidade, 
com o advogado, professor e 
consultor Rafael Lara Martins. O 
evento faz parte do projeto de 

O Sistema Fieg participa da 
2ª edição da Feira de Tecnologia 
e Negócios do Centro-Oeste 
Brasileiro (Simpoeste), que 
ocorre no Centro de Convenções 
de Goiânia até amanhã. A Fatec 
Senai Ítalo Bologna apresentará 

Corações de ouro

Cingapura na Fieg

Cidadão goianiense

Insalubridade

Tecnologia e negócios

A programação inclui desfile com 
a participação da modelo Luiza 
Brunet e show com o cantor Ney 
Matogrosso. A arrecadação será 
destinada à construção da Clínica 
São José, projeto da Comunidade 
Luz da Vida, para tratamento 
de dependentes químicos. 
Informações pelo telefone (62) 
3201-9415.

de Negócios da Fieg (CIN/Fieg). 
O grupo abrange os setores de 
segurança pública, infraestrutura, 
eletrônica, integração de 
sistemas, montadora de 
equipamentos para construção 
civil, entre outros. Interessados 
em participar devem ligar para 
(62) 3219-1486.

horas, pela Câmara Municipal 
de Goiânia. Por proposição dos 
vereadores Agenor Mariano e 
Rusembergue Barbosa, em sessão 
solene, o empresário receberá o 
título de Cidadão Goianiense.

assessoria jurídica, desenvolvido 
no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Associativo 
(PDA), resultado de parceria entre 
a Fieg e a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Informações 
pelo telefone (62) 3224-0121.

seu portfólio de serviços, 
produtos do Programa Senai 
de Automação e Tecnologia 
da Informação (Psati), além 
do robô industrial da bancada 
de simulação de processos de 
manufatura.


