
A Fieg e seu Conselho Temático de Meio Ambiente mobilizam 
empresas para participar de capacitação para o preenchimen-
to da planilha do Inventário de Resíduos Sólidos Industriais e de 
Mineração. Trata-se de procedimento obrigatório exigido por  re-
solução do Conama. O treinamento, promovido pela Secretaria de 
Meio Ambiente de Goiás (Semarh), em parceria com a Fieg, será re-
alizado segunda-feira, na Casa da Indústria. Inscrição gratuita pelo 
telefones: 3219-1326 / 1419. O preenchimento da planilha deverá 
ser feito no site da Semarh, impreterivelmente até 31 de julho.

O Conselho Temático Fieg Jovem, liderado pelo empresário 
Leandro Almeida, realizou terça-feira visita técnica à empresa 
Creme Mel (foto), maior indústria de sorvetes do Centro-Oeste. 
Periodicamente, empresas de diversos segmentos recebem a co-
mitiva de empresários da Fieg Jovem, interessados em conhecer 
as principais características dos sistemas de produção e gestão, 
além da trajetória dos proprietários. 

Profissionais de laboratórios e de indústrias envolvidos com a 
definição de critérios para certificados de calibração, conforme 
normas técnicas da família NBR ISO, têm oportunidade de atua-
lizar ou adquirir conhecimentos sobre o assunto. Nos dias 2 e 3 
de julho, o IEL realiza, em Goiânia, o curso Análise de Certificado 
de Calibração, que abrange conceitos, práticas e exemplos para a 
atividade. Mais informações no site www.ielgo.com.br.

Maior exportadora de couros do Estado e uma das dez maio-
res no País, a Coming, em Trindade, realizou, durante a Semana 
Mundial do Meio Ambiente, de 2 a 6 de junho, uma série de 
eventos destinados a promover a conscientização sobre o tema. 
As ações, como palestras e plantio de mudas, envolveram traba-
lhadores da indústria e estudantes da rede municipal de ensino.

A Casa da Indústria sedia sexta-feira evento comemorativo 
dos dez anos do Fundo Protege, responsável por sustentar os pro-
gramas sociais do governo estadual, como Renda Cidadã, Bolsa 
Universitária, Pró-Esporte, Bolsa Futuro, Passe Livre Estudantil, 
Transporte Cidadão e Bolsa Orquestra. As 15 maiores empresas 
do Estado que contribuem com o fundo serão homenageadas.
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