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Conselho Consultivo do Hospital
São Francisco de Assis
No dia 19/07 foi empossado no Conselho Comunitário Consultivo do
Hospital São Francisco de Assis, o associado ao SINDICIG, Júlio Carapina, da empresa Fast Service. O evento ‘‘Prestando Contas com Ética e Cidadania’’ teve como objetivo apresentar a sociedade civil os números de atendimentos, bem como as ﬁnanças do hospital, também
foram comemorados os 04 anos de prestação de serviços à comunidade.

Esquina da Cultura
Nos dias 20, 21, 27 e 28/07 aconteceu a 2ª Edição da Esquina da
Cultura, um evento gastronômico, musical e cultural de Guarapari, que
neste ano contou com um espaço mais ampliado para o conforto dos
participantes.
Este projeto de inverno, tem como objetivo movimentar os setores de turismo, hotelaria e comércio durante a baixa temporada, oferecendo
opções de entretenimento para os moradores e visitantes do período
de férias escolares.
O SINDICIG apoia o evento que agrega valor a cidade de Guarapari.
A Esquina da Cultura é uma ação da Prefeitura de Guarapari, através da
Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura
(Setec).

Curso Practitioner em PNL
No dia 24/07 aconteceu no auditório do SINDICIG o Curso Practitioner
em PNL com objetivo de apresentar ferramentas adequadas para
que o indivíduo assuma o controle da sua própria mente, desenvolvendo
as percepções e atitudes necessárias para se alcançar o potencial pessoal, através da ampliação da visão do mundo e a identiﬁcação das mudanças necessárias dos padrões mentais e emocionais.

Parceria SINDICIG e Polícia Militar de Guarapari
O SINDICIG, através de seus associados:
Aguiar de Paula Engenharia; Artcon Engenharia; Ata Engenharia;
Center Empreendimentos; Construmar; Construtora Andazul;
Construtora Versática; Crescente Construtora; De Martin Construtora;
Del Pupo Empreendimentos; Dom Diego Construtora; Fast Service;
Fortes Mares Construtora; Gotardo Construtora; Ideally Construtora;
Itamar Imóveis; Michel Gava Imóveis; Mj Engenharia; Mocelin
Engenharia; Ônix Construtora; Pacíﬁco Empreendimentos; Ronaldo
Damázio Engenharia; Severiano Machado Construtora; Sigo Empreendimentos; Suportt Imóveis; Tofoli Empreendimentos; Quality Construora e Vargas Construtora, contribuiu com aquisição de equipamentos e
materiais imprescindíveis para o funcionamento da 2ª Companhia do 10º Batalhão da PM, parte integrante do
Projeto de Reurbanização do Canal de Guarapari.
O local da 2ª Companhia é estratégico, e produz um impacto positivo no comércio local. A Polícia Militar em
Guarapari vem conquistando muitos resultados satisfatórios pautados pela diminuição de índices criminais e
aumento da ostensividade.
A PM e o setor da construção civil, com apoio dos associados ao SINDICIG, estão em parceria para colaborar com a segurança da cidade.

