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Inauguração das obras do Canal
de Guarapari
No dia 20/06, o presidente do SINDICIG, Fernando Otávio, a convite
da SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e
o DER - Departamento de Estradas e Rodagens, participou da inauguração da Primeira Etapa da Reurbanização da Orla do Canal de
Guarapari.
A primeira etapa abrange a área da orla que vai da Ponte Jones
dos Santos Neves até a Rua Agapito Barcellos e possui ciclovias, calçada cidadã, estacionamento para automóveis, motos e caminhões
para descarregamento de pescado; banheiros públicos com acessibilidade para portadores de necessidades especiais; um novo cais com
rampa de descida de pequenas embarcações de passeio e pesca,
bancos, lixeiras, nova iluminação, jardinagem e dois postos, sendo um
para a Polícia Militar e outro para o Iema/ES- Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo.

Seminário - Pensando Fora da Caixa
Para apoiar a inovação nos pequenos negócios, é preciso estar antenado nas tendências do mercado que constantemente se transforma.
No dia 20/06, a gerente do SINDICIG, Jocélia Vassoler Gallo, participou do seminário promovido pelo Sebrae ‘‘Pensando Fora da Caixa Um novo olhar para o seu negócio’’, sobre o tema vendas e motivação para pequenos negócios, ministrado por Fred Rocha, eleito proﬁssional de marketing do ano de 2016 e fundador do Varejo Show, primeiro Reality Show de Vendas no Mundo e criador do Prêmio O
Melhor Vendedor do Brasil.

Agenda
20/06 às14H - Reunião do COMDEMAG - Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente, no auditório do SINDICIG.
21/06 às 15H - Reunião de Conselheiros e Representantes, na Sede
da Findes - Vitória, participaram o presidente e diretor do SINDICIG,
Fernando Otávio e Rodolfo Mai.
25/06 às 17H - Reunião do Conselho Municipal Plano Diretor de Guarapari, no auditório da Semed - Secretaria Municipal de Educação,
participou a gerente do SINDICIG, Jocélia Vassoler Gallo.

Café com Ideias - Segurança e Tecnologia
Sabe-se que proteger um condomínio não é uma tarefa tão simples,
depende da aplicação do síndico, a colaboração dos condôminos, uma
boa orientação aos funcionários, além dos equipamentos de segurança. Pensando nisto, no dia 26/06, o SINDICIG em parceria com a Fortt
Administradora promoveu o Café com Ideias, sobre o tema Segurança
e Tecnologia, no auditório do sindicato, tendo como público alvo os
síndicos e administradoras de condomínios. O evento conto com a
participação da empresa Blindado, especializada em portaria virtual.
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Mega Feirão de Imóveis
O SINDICIG em parceria com o SEBRAE está projetando
o Mega Feirão de Imóveis, em breve, data e local serão
divulgados.

Copa do Mundo - Brasil Rumo ao Hexa
Horário de atendimento no SINDICIG durante
o jogo do Brasil no dia 02/07 (segunda-feira):

07H às 10H | 14H às 17H.

Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019
As negociações trabalhistas continuam, o presidente do
SINDICIG, Fernando Otávio, mantém as reuniões todas
as terças e quintas-feiras com o sindicato laboral,
SINTRACONST, para o fechamento da CCT.

