
A ordem de serviço para as 
obras do viaduto do Distrito 
Agroindustrial de Anápolis 
(Daia) foi emitida na segunda-
-feira, dia 8, pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), segundo 
anunciou Handerson Cabral 
Ribeiro, superintendente do ór-
gão, durante reunião realizada 

A presidência da Câmara 
de Goiânia e o IEL Goiás firma-
ram convênio de prestação de 
serviço para intermediação de 
estagiário. Durante o ato, o pre-
sidente do Legislativo municipal, 

Em parceria de âmbito nacio-
nal com o Senai e o Sinduscon, 
a Gerdau, líder no segmento 
de aços longos nas Américas, 
oferece gratuitamente capacita-
ção em construção. A atividade 
integra o Programa Aprimorar, 
resultado de uma aliança en-
tre a Gerdau e a Agência de 
Cooperação Internacional da 

Viaduto do Daia

Estágio na Câmara

Cursos gratuitos

na Casa da Indústria pela Fieg 
e por seu Conselho Temático de 
Infraestrutura. Segundo Ribeiro, 
as obras deverão ser concluídas 
ainda em dezembro. O viaduto 
é uma reivindicação antiga do 
setor empresarial, que tem que 
lidar diariamente com o trânsito 
intenso, o que atrapalha a ativi-
dade produtiva ali localizada.

vereador Clécio Alves, comuni-
cou ao superintendente do IEL, 
Humberto de Oliveira, novos 
projetos que contemplam a 
aproximação da Casa com a co-
munidade goianiense.

Alemanha (GIZ), que promove 
ações em toda a cadeia do aço. 
Os primeiros cursos serão ar-
mador de ferragens e de super-
visor de armação de ferragens, 
dias 20 e 22 de abril, respecti-
vamente, na Escola Senai Vila 
Canaã, de Goiânia. Informações 
e inscrições pelos telefones (62) 
3235-8152/8156.

• Homenagens  – O presidente 
da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, e 
o diretor regional do Senai, Paulo 
Vargas, receberão amanhã, às 20 
horas, no salão de eventos do 
Sesi Jundiaí, o Título de Cidadania 
Anapolina, em sessão solene da 
Câmara de Anápolis, que tam-
bém prestará homenagem aos 
60 anos do Sesi Goiás.
• Direito sanitário   – O 
Sindifargo, por meio da Comissão 
de Trabalho para Assuntos 
Regulatórios, realiza hoje, das 8 
às 12 horas e das 14 às 18 ho-
ras, no auditório da Brainfarma, 
no Distrito Agroindustrial de 
Anápolis (Daia), o curso sobre 
Aspectos do Direito Sanitário\e 
Infrações Sanitárias, com 
Ubirajara Marques, da empresa 
WM Regulariza.

Agenda de eventos

• Agronegócio   – O Projeto 
das Cadeias Produtivas do 
Agronegócio em Goiás foi 
apresentado ontem pelo pre-
sidente do Conselho Temático 
de Agronegócios da Fieg, Igor 
Montenegro, ao Conselho 
Temático da Agroindústria da 
CNI, em Brasília.
• Incentivos fiscais    – 
A Fieg e seu Conselho 
Temático de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação, por 
meio do Núcleo de Inovação 
de Goiás (NIG), em parceria 
com a F. Iniciativas, realizam 
hoje, a partir de 8h30, na Casa 
da Indústria, palestra sobre in-
centivos fiscais e a Lei do Bem 
com o especialista Anderson 
Rodrigues. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1752.


