
Mais de três mil trabalha-
dores de 29 indústrias goia-
nas já participaram das ações 
educativas do Programa Sesi 
no Combate à Dengue. O 
objetivo do programa é dis-
seminar entre trabalhadores 
da indústria e empresários 
informações sobre como 

Durante este mês, o IEL 
Goiás vai oferecer treina-
mento para formação de au-
ditores internos de qualidade, 
nos dias 7 e 8; formação de 
auditores líderes em sistemas 
de gestão de segurança e 

A Fieg, em parceria com a 
CNI, realiza segunda-feira, às 
14 horas, na Casa da Indústria, 
videoconferência para treina-
mento de usuários do Site do 
Sindicato, nova ferramenta à 
disposição dos sindicatos pa-
tronais para reforçar atuação 
na defesa dos interesses do 

O adiamento da Instrução 
Normativa 943, baixada em 
27 de março deste ano pela 
Secretaria da Fazenda de Goiás 
(Sefaz-GO), contemplou uma 
solicitação das principais enti-
dades empresariais do Estado, 
mas ainda causa preocupação. 
Um grupo de trabalho será 
criado para levar as discussões  
adiante. “Num momento de 
crise, no qual o governo fe-
deral está reduzindo a carga 
tributária para estimular inves-
timentos e os negócios, consi-
deramos inoportuna a cobrança 
desse novo imposto estadual. 
O adiamento foi uma boa de-
cisão”, avalia o presidente do 

Conselho Temático de Micro 
e Pequenas Empresas da 
Fieg, Humberto Rodrigues de 
Oliveira. A solução mais apro-
priada ao momento, na visão 
dos empresários, seria deixar a 
discussão para depois da crise. 

combater a dengue e a res- 
peito dos cuidados para 
afastar o mosquito do local 
de trabalho e das residências. 
No próximo dia 7, a partir das 
7 horas, equipe de saúde do 
Sesi estará no Parque Vaca 
Brava para informar à popu-
lação sobre esses cuidados.

saúde, entre os dias 13 e 17; 
e sobre mapeamento de pro-
cessos e sistemas de medição 
de desempenho, em 28 e 
29 próximos. As inscrições  
podem ser feitas no endereço 
www.ielgo.com.br.

setor. Nos dias 22 e 23, às 16 
horas, será realizada outra eta-
pa do curso de capacitação de 
lideranças sindicais, promovi-
do pelo Conselho Temático de 
Relações do Trabalho da Fieg. 
Informações pelo telefone 
(62) 3219-1752 ou pelo e-mail  
nelson@sistemafieg.org.br.
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