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Reunião de Executivos e Presidentes de
Sindicatos
No dia 07/06 o presidente, Fernando Otávio, e a gerente do SINDICIG,
Jocélia Vassoler Gallo, estiveram em reunião na sede da FINDES, em
Vitória, tendo como pauta os serviços do CAS - Centro de Apoio aos
Sindicatos.

Comemorações do 17º Aniversário do
10º Batalhão da Polícia Militar
O presidente do SINDICIG, Fernando Otávio, prestigiou o 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari, pelo seu 17º aniversário celebrado com uma programação especial aberto público. No dia 11/06, inauguração da nova sede da Seção de Trânsito, na Rodovia Jones dos
Santos Neves. Dia 13/06, Solenidade Militar de Aniversário, no Guará Eventos, onde foram condecorados policiais no ‘‘Destaque Operacional’’ e membros da sociedade com o título de ‘‘Amigos do 10º Batalhão’’. E para o encerramento das comemorações, 15/06, a
apresentação do concerto da Banda de Música da PMES, na praça
do Radium Hotel, no Centro de Guarapari.

Bandes e Findes Regional Sul
No dia 12/06, no auditório do SINDICIG, o Bandes - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo em parceria com a Findes Regional Sul,
apresentou para os empresários suas linhas de ﬁnanciamento que
contemplam todas as atividades produtivas, obra civil, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e outros.

Treinamento para Corretores de Imóveis
No dia 12/06 a Itamar Imóveis e a Caixa Econômica, promoveram um
treinamento para os corretores de imóveis no auditório do SINDICIG.
A capacitação abrange as condições dos benefícios ofertados pelas
novas políticas de investimento da CEF e como aplicá-las.

Congresso Estadual de Gestão de Pessoas
No dia 13/06, a gerente do SINDICIG, Jocélia Vassoler Gallo, participou
do CEARH - Congresso Estadual de Gestão de Pessoas, na arena de
eventos do Shopping Vila Velha.
O congresso, sob o tema ‘‘Errar, Aprender e Transformar’’ visou manter
o mercado capixaba atualizado com as tendências e as mais eﬁcientes
práticas na área de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano,
adotadas em âmbito nacional e internacional. Além de promover intercâmbio e disseminação do conhecimento, inspirando empresas e pessoas a promoverem melhorias das relações sociais, políticas e econômicas do ES.

Papo Técnico: Energia Fotovoltaica
A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade. As células fotovoltaicas são feitas de materiais capazes de transformar radiação solar em energia elétrica através do
chamado ‘‘efeito fotovoltaico’’.
Devido a crescente demanda de energias renováveis, a fabricação de
células solares e instalações fotovoltaicas tem avançado consideravelmente nos últimos anos. Graças a este crescimento, e a constante soﬁsticação e a economia de escala, o custo da energia solar fotovoltaica
.baixou gradualmente desde o início do seu desenvolvimento, aumentando a eﬁciência, e conseguindo que seu
custo médio de geração elétrica seja já competitivo com as fontes de energias convencionais.
Para discutir a respeito deste assunto, o SINDICIG em parceria com a Lumus Engenharia Elétrica, promoveu no
dia 14/06, no auditório do SINDICIG, o Papo Técnico: Energia Fotovoltaica, onde os participantes puderam obter
mais conhecimento sobre esta tecnologia inovadora e sutentável.

Copa do Mundo - Brasil Rumo ao Hexa
Horários de atendimento no SINDICIG durante os jogos
do Brasil na primeira fase:
22/06 (sexta-feira) - das 13h às 17h.
27/06 (quarta-feira) - das 07 às 12h.

Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019
Todas as terças e quintas-feiras deste mês de junho, o
presidente do SINDICIG, Fernando Otávio, tem se reunido com o sindicato laboral, SINTRACONST, para o
fechamento das negociações trabalhistas.

