
No dia 18 de outubro, a 
partir das 20 horas, no Teatro 
Sesi, a Fieg fará a entrega 
da Medalha da Ordem do 
Mérito Industrial, a mais ele-
vada condecoração da indús-
tria goiana, aos empresários 
Antônio de Sousa Almeida 
(Editora Kelps), João Essado 
(Centrocouros Inhumas), 
José Magno Pato, presidente 

Mérito industrial
do Sindicato das Indústrias 
de Carnes e Derivados no 
Estado de Goiás e Tocantins, 
Marduk Duarte (Ardrak 
Produtos Naturais), Orizomar 
Araújo Siqueira (Cromart), 
Pedro Daniel Bittar (Sabão 
Geo), ao economista 
Reinaldo Fonseca dos Reis 
e Robson Braga de Andrade, 
presidente da CNI.

Numa iniciativa da Fieg e 

dos sindicatos da indústria, 

no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Associativo 

(PDA), será realizado, no dia 16, 

entre 15 e 19 horas, na Casa da 

Indústria, o curso Como Reduzir 

sua Tarifa de Energia Elétrica. 

As inscrições para o Prêmio 

Sistema Fieg de Comunicação 

2012 estarão abertas até o dia 

31, com o tema A Evolução da 

Indústria Goiana. Serão distri-

buídos mais de R$ 30 mil em 

premiações aos trabalhos jor-

nalísticos melhores colocados 

nas categorias de jornalismo 

Durante a 8ª Feira de 

Fornecedores e Atualização 

Tecnológica da Indústria de 

Alimentação (Ffatia), a Reed 

Multiplus, do grupo Reed 

Exhibitions Alcantara Machado, 

e o Siaeg, com apoio da Fieg, 

realizam, entre os dias 16 e 18 

de outubro, das 17 às 19h30, 

no Centro de Convenções de 

Energia mais barata

Prêmio Sistema Fieg

Seminário técnico

Entre outros temas, serão de-

batidas a estrutura da tarifa de 

energia, seu custo e relevância 

para a competitividade indus-

trial, além de medidas para ra-

cionalizar o consumo e otimizar 

custos. Informações pelo telefo-

ne (62) 3219-1369.

impresso, rádio, tele e fotojor-

nalismo. O regulamento com-

pleto já está disponível no site 

http://www.sistemafieg.org.

br. A solenidade de premiação 

ocorrerá durante comemora-

ção especial de fim de ano, no 

dia 28 de novembro, na Casa 

da Indústria. 

Goiânia, o Seminário Técnico 

de Instalações e Manutenção 

Industrial (Seind). Haverá pa-

lestras técnicas e apresenta-

ção de cases e de produtos. 

As inscrições serão gratuitas 

e poderão ser feitas pelo te-

lefone (16) 2132-8914 ou no 

e-mail juliana.salles@reed-

multiplus.com.br.


