
O Plano de Recursos Hídricos 
da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranaíba inicia uma nova etapa 
de consulta pública. No calen-
dário, aberto segunda-feira em 
Cristalina, hoje haverá encon-
tro em Itumbiara, dia 31 em 
Rio Verde e dia 1º de junho em 
Goiânia, na Casa da Indústria. A 
participação do setor industrial 

Cobrança pelo uso da água
nesse processo é de fundamen-
tal importância, uma vez que o 
resultado das discussões e par-
ticipações integrará o plano, que 
irá regular a cobrança pelo uso 
da água nas regiões. Mais infor-
mações no Conselho Temático 
de Meio Ambiente da Fieg, pelo 
telefone (62) 3219-1326 ou no 
site www.paranaiba.cbh.gov.br.

Ao completar cinco anos 
de atividades, o Conselho 
Temático Fieg Jovem, presidido 
pelo empresário André Lavor, 
promoveu ontem, na Casa da 
Indústria, comemoração em 
que prestou homenagens a 

Fieg Jovem comemora 5 anos
incentivadores do movimento 
empreendedor em Goiás. Na 
oportunidade, realizou palestra 
sobre o tema Oportunidade e 
Inovação – Uma Abordagem 
de Empreendedorismo, com o 
consultor Cláudio Forner.

• Política mineral
A Política Mineral Brasileira 
Hoje é o tema de palestra que 
a Câmara Setorial de Mineração 
da Fieg promove dia 23, às 14 
horas, no auditório do Crea-GO, 
no Setor Universitário. O as-
sunto será tratado por Cláudio 
Scliar, secretário de Geologia, 
Mineração e Transformação 
Mineral do Ministério de Minas 
e Energia. 
• Qualidade no trabalho 
As inscrições ao Prêmio Sesi de 
Qualidade no Trabalho (PSQT) 
estão abertas até 20 de julho, 
pelo site www.sesi.org.br/psqt. 
A iniciativa valoriza as boas prá-
ticas de responsabilidade social 
empresarial. Podem participar 
indústrias de qualquer porte 
ou segmento contribuintes do 
Sistema Indústria ou optantes do 
Simples. Mais informações pelo 
telefone (62) 3219-1307.

Agenda de eventos

• Sesi nos Parques
 O Projeto Sesi nos Parques - 
Você Passo a Passo com a Saúde 
chega ao Lago das Rosas neste 
domingo, às 9 horas. Além de 
caminhada, haverá sorteio de 
brindes e espaço para entre-
tenimento. Os 200 primeiros 
participantes ganharão cami-
setas. O evento visa sensibilizar 
os trabalhadores das indústrias 
para a importância da atividade 
física na prevenção de doenças 
silenciosas, como diabetes, do-
enças do coração e obesidade.
•  Prêmio IEL de Estágio
 Estudantes, professores e su-
pervisores de estágio têm até 
31 de maio para se inscrever ao 
Prêmio IEL de Estágio 2012 e 
concorrer a prêmios de até R$ 
4.500 nas categorias micro/pe-
quena, média e grande empre-
sa. Acesse www.sitedoestagio.
com.br/premio.


