
Em um de seus primei-
ros compromissos depois das 
eleições, o governador eleito 
Marconi Perillo (PSDB-GO) par-
ticipou na terça-feira, dia 9, da 
reunião de diretoria da Fieg, 
a primeira sob comando do 
novo presidente da entidade, 
o empresário Pedro Alves de 
Oliveira. Depois de criticar a 

O Senai apresentou ontem 
o estudo Desenvolvimento 
dos Eixos Econômicos e 
Perspectivas de Crescimento 
do Setor Industrial em Goiás, 
realizado em parceria com o 
Centro de Desenvolvimento 
e Planejamento Regional da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais. As informações vão 

Foi realizada na terça-feira, 
dia 9, a 3ª edição dos Encontros 
Sesi de Responsabilidade 
Social Empresarial, na Casa da 
Indústria. Adoção de Práticas e 
Valores de Gestão de Pessoas: 
Quais Impactos no Negócio? 
foi o tema trabalhado pela 

Os conselhos temáticos de 
Meio Ambiente e de Micro e 
Pequena Empresa da Fieg pro-
movem, no próximo dia 18, en-
tre 13h30 e 18 horas, na Casa 
da Indústria, oficina sobre a 
política nacional de resíduos 
sólidos. O encontro vai abordar, 
ao longo das palestras pro-
gramadas, temas como logísti-
ca reversa na destinação de 
resíduos, disposição transitória 
e definitiva, acordos setoriais, 
questões legais relacionadas 
à gestão desses resíduos e 
detalhes da Lei 12.305/2010. 

proposta de recriação da CPMF, 
Perillo defendeu a necessidade 
de uma reforma tributária que 
desonere a produção e o inves-
timento. Pedro Alves propôs que 
o setor industrial se articule em 
favor da reforma. “A legislação 
fiscal emperra o crescimento. 
Precisamos desburocratizar a 
tributação”, destacou.

atualizar o Mapa do Trabalho 
Industrial de Goiás, estudo de 
prospecção de demandas de 
mão de obra em elaboração 
por técnicos do Senai. Segundo 
esses dados a demanda por for-
mação profissional para atender 
novos postos de trabalho em 
Goiás deverá crescer em torno 
de 10% ao ano até 2014.

consultora Verônica Malkah 
Mirilli. O empresário, afirmou a 
consultora, deve ter claro que 
sustentabilidade não pode ser 
confundida como uma ferra-
menta de marketing, sob pena 
de comprometer a própria so-
brevivência de seu negócio.
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Participam como palestran-
tes o diretor executivo do 
Sindirrefino Walter Françolin, 
a gerente de meio ambiente 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Grace Pria, o ge-
rente de resíduos da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e 
de Recursos Hídricos de Goiás, 
Osmar Mendes, e o presidente 
da Agência Municipal de Meio 
Ambiente, Clarismino Júnior, 
além do analista de políticas e 
indústria da CNI. Confirmação 
de presença pelos telefones 
(62) 3219-1419 e 3219-1326.


