
O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, recebeu on-
tem, na Casa da Indústria, o 
secretário de Infraestrutura 
do Estado de Goiás, Danilo 
de Freitas (foto). O encontro 
contou com participação dos 
diretores da Fieg Wilson de 
Oliveira, Eduardo Zuppani, 
Marley Rocha, André Rocha, 
Célio de Oliveira, Álvaro Otávio 

Em audiências realizadas na 
terça-feira, na Casa da Indústria, 
o secretário de Segurança 
Pública e Justiça do Estado, 
Joaquim Cláudio F. Mesquita, e 
o delegado geral da Polícia Civil, 

O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, o vice-pre-
sidente Antônio Almeida e o 
superintendente do Sesi Goiás 
e diretor regional do Senai, 
Paulo Vargas, participaram do 
1º Encontro Cooperativista 
da Cooperativa Mista dos 
Produtores de Leite de 
Morrinhos (Complem). Presidida 
por Joaquim Guilherme Barbosa 

Confete, serpentina, másca-
ras, fantasias, marchinhas e mui-
ta alegria marcarão o Sesi Folia 
2013, o tradicional carnaval 
dos colaboradores da indústria, 
de 9 a 12 de fevereiro, no Sesi 
Clube Antônio Ferreira Pacheco, 
no Setor Santa Genoveva, das 
8 às 17 horas. A entrada é gra-
tuita para trabalhadores das 
empresas e seus dependentes, 

Infraestrutura em pauta 

Segurança pública

Cooperativismo

Carnaval do trabalhador

e Hélio Naves, além do presi-
dente da Associação Goiana 
das Empresas de Engenharia 
(AGE), Oswaldo Ferreira Júnior. 
Na pauta, foram discutidos vá-
rios entraves ao andamento de 
importantes obras no Estado, 
como questões ligadas a Celg, 
Aeroporto Santa Genoveva, 
anel viário e concessões e du-
plicações de rodovias.

João Carlos Gorski, participaram 
da reunião de diretoria da Fieg, 
que ocorre mensalmente, para 
discutir com lideranças empre-
sarias questões ligadas à segu-
rança no Estado.

de Sousa, que também é 
presidente do Sindicato das 
Indústrias de Laticínios no 
Estado de Goiás (Sindileite), 
a cooperativa inaugurou na 
ocasião reformas e ampliações 
do Distrito Agroindustrial de 
Morrinhos (Daimo), além de 
apresentar seus novos arma-
zéns gerais, com capacidade 
para 400 mil sacas.

mediante apresentação de cra-
chá ou documento que com-
prove vínculo empregatício. 
Convidados pagam 20 reais. 
Atividades esportivas e hidrore-
creativas, apresentação musical, 
desfile de fantasias infantis, au-
lão com grupo de axé, oficinas 
infantis e brinquedos infláveis 
fazem parte da programação. 
Informações 3265-0100.


