
A Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (Fiepr) 
apresenta, no próximo dia 21, 
na Casa da Indústria, as inicia-
tivas que levaram à formata-
ção e aprovação do Código 
de Defesa do Contribuinte lo-
cal. A experiência paranaense 

O sindicato patronal da in-
dústria metalúrgica (Simelgo) 
e o sindicato dos trabalhadores 
do setor (Sindmetal) promovem 
uma série de palestras e me-
sas-redondas sobre a saúde do 
trabalhador, em comemoração 
à 26ª Semana de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho na Área 
Metalúrgica (SPAT 2010). Os 
eventos ocorrem até amanhã, 

Hoje e amanhã, respecti-
vamente, o Sindicato das 
Indústrias de Calçados do 
Estado de Goiás (Sindicalce) 
e o Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas 
e de Material Elétrico do 
Estado de Goiás (Simelgo) 

Três alunos da Unidade 
Integrada Sesi Senai Nique-
lândia foram aprovados para 
a segunda fase da Olimpíada 
Brasileira de Física. Edmar 
Júnior Silva Olimpo, Icaro 
Salgado de Lucena e Wesley 
Alves Cardoso cursam a 3ª série 

O Conselho Temático de 
Política Econômica da Fieg reali-
za hoje, na Casa da Indústria, às 
8 horas, palestra técnica sobre 
recuperação de créditos tribu-
tários. Voltada a empresários, 
contadores, administradores e 

contribuirá para identificar 
erros e acertos na montagem 
de um código semelhante 
em Goiás. A apresentação é 
uma realização do Conselho 
Temático de Política Econômica 
da Fieg. Informações pelo tele-
fone (62) 3219-1325.

no auditório do Tribunal de 
Justiça de Goiás, Setor Oeste. 
Hoje, será realizado painel so-
bre o tema Riscos Emergentes e 
os Novos Padrões de Prevenção 
em um Mundo do Trabalho em 
Transformação. No encerra-
mento, haverá palestra sobre 
o tema Trabalho: Prazer ou 
Sofrimento?, com a psicóloga 
Joamara Mota Borges.

realizam solenidade de 
posse das diretorias eleitas 
para o triênio 2010/2013. O 
Sindicalce será presidido pelo 
empresário Elvis Roberson 
Pinto. Já o Simelgo manteve 
Orizomar Araújo Siqueira na 
presidência. 

do Ensino Médio. Eles estuda-
ram em período integral por 
uma semana, durante as férias 
de julho, sob orientação da pro-
fessora Cláudia Cristina Castro. 
As provas serão realizadas no 
próximo dia 25, no Câmpus da 
Universidade Federal de Goiás.

gestores da área financeira, a 
palestra será ministrada pelo 
professor Wanderley Pereira 
Santos, diretor presidente 
do Grupo Master Solutions. 
Informações pelos telefones 
(62) 3219-1470 / 1325.
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