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O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, abre a Reunião 
dos Diretores Regionais do 
Centro-Oeste e Norte, na Casa 
da Indústria, em Goiânia. Na 
pauta do encontro, que termina 
hoje, a implantação de Institutos 

O Estado de Goiás come-
ça a definir suas metas no 
contexto do Pacto Nacional 
pela Gestão das Águas, lan-
çado este ano pelo Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) 
e pela Agência Nacional 
das Águas (ANA). Em reu-
nião terça-feira, na Casa da 

O Encontro Goiano das 
Indústrias de Artefatos de 
Cimento será realizado terça-
-feira, dia 19, no Palácio da 
Indústria, em Goiânia. O 
evento é uma promoção do 
Sinprocimento e da Associação 
Brasileira de Cimento Portland, 

Cerca de 140 trabalhadores- 
atletas de Goiás, campeões da 
etapa estadual dos Jogos do 
Sesi, representam o Estado na 
fase regional da competição, até 
domingo, em Brasília. O evento 
reúne 900 colaboradores de in-
dústrias do Centro-Oeste (GO, 

Goiás e a gestão das águas

Institutos Senai de Tecnologia

Indústrias de Cimento têm encontro

Jogos do Sesi

Senai de Tecnologia, como o de 
Alimentos, em construção na 
Escola Vila Canaã, em Goiânia; 
de madeira e mobiliário, no Acre; 
de Terras Raras, no Pará, entre 
outros assuntos de relevância 
para a atuação da instituição.

Indústria, foi discutida e ela-
borada a primeira proposta 
de metas dentro do Programa 
de Consolidação do Pacto 
Nacional pela Gestão das 
Águas (Progestão), que será 
apresentada ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos 
(CERH) para aprovação.

com patrocínio da Isoeste – 
Construtivos Isotérmicos e apoio 
do Instituto dos Engenheiros 
das Indústrias de Produtos de 
Cimento do Estado de Goiás 
(IEPCIM-GO). Inscrições pelo te-
lefone (62) 3224-0456 ou e-mail 
sinprocimento@gmail.com.

MT, MS e DF) e do Tocantins. 
Além da competição esporti-
va, uma das maiores do País, a 
iniciativa incorpora à vida dos 
trabalhadores valores do es-
porte e promove a melhoria da 
qualidade de vida, com retorno 
na produtividade das empresas.


