
Lideranças empresariais, 
presidentes de sindicatos e 
dos conselhos temáticos da 
Fieg, além de diretores da en-
tidade, autoridades e técnicos 
do setor público estadual, reú-
nem-se no próximo dia 21, na 
Casa da Indústria, para valida-
ção final do Mapa Estratégico 
da Indústria Goiana: Goiás 
2020 – Indústria Rumo ao 
Futuro. O documento pretende 

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) elegeu 
ontem o empresário Robson 
Braga de Andrade para pre-
sidir a entidade nos próximos 
quatro anos. Atual presidente 
da Federação das Indústrias 
de Minas Gerais (Fiemg), 
ele substituirá Armando 
Monteiro Neto. A nova direto-
ria será empossada dia 29 de 

No Dia da Indústria (25 
de maio), a CNI promove em 
sua sede, em Brasília, encon-
tro com os pré-candidatos 
à Presidência da República 
Dilma Rousseff, José Serra e 
Marina Silva, que discutirão 
com empresários convidados 

Os conselhos deliberati-
vos dos programas Produzir e 
Fomentar, por meio de reso-
lução, regulamentaram o 
Decreto 7.029/2009, que amplia 
até 2020 os prazos para libera-
ção de benefícios com prazos 

A Fieg promove dia 18, às 
8 horas, na Casa da Indústria, 
palestra sobre sucessão fa-
miliar, com René Werner, um 
dos maiores especialistas 
brasileiros em gestão de em-
presas familiares. O evento tem 
parceria com o selo Empresa 

ser uma ferramenta de gestão 
e propõe amplo roteiro, envol-
vendo iniciativas que o setor 
considera fundamentais para 
o desenvolvimento industrial 
do Estado nas áreas de políti-
ca industrial, recursos huma-
nos, infraestrutura, políticas 
de crédito e tributária, gestão 
pública, tecnologia e inovação, 
gestão empresarial e desen-
volvimento regional.

outubro. Eleita por unanimi-
dade, a chapa vitoriosa rece-
beu 27 votos e inclui 28 inte-
grantes, tendo como primeiro 
vice-presidente o presidente 
da Fiesp, Paulo Skaf, e como 
diretor secretário o atual pre-
sidente da Fieg, Paulo Afonso 
Ferreira, além de Francisco 
Gadelha, que preside a Fiep, 
como diretor financeiro.

as propostas contidas no do-
cumento A Indústria e o Brasil 
– Uma Agenda para Crescer 
Mais e Melhor. O debate será 
transmitido via videoconfe-
rência e poderá ser assistido 
na Casa da Indústria, das 9 às 
12 horas.

de vigência vencidos após julho 
de 2008 e a vencer antes de 
2020. A prorrogação foi solici-
tada pela Fieg e pelo Fórum 
das Entidades Empresariais de 
Goiás. Informações pelo tele-
fone (62) 3219-1423.

Solidária, da Apae. Professor 
e consultor, René Werner pos-
sui diversos títulos de especia-
lização na USP, FGV e Harvard 
Business School. É autor dos 
livros ...e Deus criou a empresa 
familiar e Família e Negócios – 
um caminho para o sucesso.
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