
Entre as metas definidas 
para sua gestão, Pedro Alves 
pretende mapear as principais 
demandas da indústria para 
construir um conjunto de pro-
postas e encaminhar soluções 
para “os gargalos que influ-
enciam negativamente o de-
senvolvimento do Estado”. 
Ele destaca a prioridade a ser 

Os conselhos temáticos de 
Meio Ambiente e de Micro 
e Pequena Empresa da Fieg 
realizam hoje oficina sobre a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, sancionada em agosto 
deste ano. O encontro, na Casa 
da Indústria, entre 13h30 e 18 

Com o objetivo de dissemi-
nar informações sobre novas 
tecnologias, o Senai Goiás 
realiza hoje workshop sobre 
difusão tecnológica no setor 
de máquinas e equipamentos 

Amanhã, na Casa da 
Indústria, o Conselho Temático 
Fieg Jovem promove mais uma 
edição do Sexta Empresarial. 
Durante almoço de negócios en-
tre jovens empreendedores, será 

Hoje, no Teatro Sesi, a par-
tir das 20h30, será realizada 
a solenidade comemorativa 
de posse da nova diretoria 
da Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg), 
que será comandada pelo 
empresário Pedro Alves de 
Oliveira durante o quadriênio 
2010-2014. Pedro Alves já as-
sumiu o cargo oficialmente, 
em substituição a Paulo 

conferida ao Mapa Estratégico 
da Indústria Goiana, lançado 
oficialmente em agosto e, no 
âmbito interno, ao fortalecimen-
to das instituições do Sistema 
Fieg – Sesi, Senai, IEL, ICQ Brasil. 
Na mesma linha, a base sindical 
também deverá ser reforçada, 
tornando as entidades do setor 
mais representativas. 

horas, abordará, por meio de 
palestras, a logística reversa 
na gestão de resíduo, sua dis-
posição transitória e final, as-
pectos gerais e esclarecimen-
tos sobre a Lei 12.305/2010, 
acordos setoriais e outros as-
suntos relacionados ao tema.

e automação industrial. A 
abertura do evento será 
às 8 horas, na Faculdade 
de Tecnologia Senai Ítalo 
Bologna. Informações pelo 
telefone (62) 3226-4500.

realizada apresentação sobre 
vendas e liderança com o con-
sultor Aly Baddauhy Jr., funda-
dor da empresa Business Center 
Treinamentos. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1704.
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Afonso Ferreira, no dia 29 
de outubro. Participarão do 
evento o governador Alcides 
Rodrigues, o prefeito de 
Goiânia, Paulo Garcia, além do 
presidente e do ex-presidente 
da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), respecti-
vamente, Robson Braga e 
Armando Monteiro, além de 
presidentes de várias federa-
ções de indústrias do País.


