
O Serviço de Assessoria 
Jurídica, desenvolvido pela 
CNI, em parceria com a Fieg, 
no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Associativo 
(PDA), já está disponível 
para os sindicatos filiados ao 
Sistema Fieg. As empresas pas-
sam a contar com um canal 
especializado, sem custo di-
reto, para tirar dúvidas, receber 

No dia 27 de maio, às 
18 horas, na sede da Fieg, 
em Goiânia, será realizado 
talk show de lançamento do 
Programa de Propriedade 
Intelectual para Inovação na 
Indústria. Resultado de parceria 
entre o Instituto Nacional de 

A Fieg, por meio de seu 
Centro Internacional de 
Negócios (CIN/Fieg) e Conselho 
Temático de Comércio Exterior, 
promove terça-feira, às 14 
horas, na Casa da Indústria, 
encontro de negócios entre em-
presários locais e uma comitiva 

O Sesi Goiás e a TV Anhan-
guera/Rede Globo realizam 
sábado a 15ª edição da Ação 
Global, em Aparecida de 
Goiânia. Neste ano, o pro-
grama atenderá cerca de 40 mil 

Terça-feira, dia 25, no Palácio 
da Indústria, a partir das 18h30, 
será realizada a palestra Poder 
do Empregador: Advertência, 
Suspensão e/ou Justa Causa, 
pelo advogado e professor de 
Direito na PUC Goiás Rafael 

Instalada no Palácio da 
Indústria, no Centro, por meio 
de convênio entre Fieg, Tribunal 
de Justiça e OAB-GO, a 6ª Corte 

orientação e trocar informações 
a respeito de questões jurídicas 
de interesse do meio empresa-
rial, como relações do trabalho, 
política tributária, meio am-
biente, inovação, comércio ex-
terior e infraestrutura. Também 
serão organizadas palestras e 
publicados artigos no site dos 
sindicatos. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1752.

Propriedade Industrial, a CNI, 
o Senai, o Sesi e o IEL, a inicia-
tiva vai difundir informações e 
capacitar empresas para que 
façam uso dos mecanismos de 
proteção à propriedade inte- 
lectual. Informações pelo tele-
fone (62) 3219-1452.

de empresas da Letônia. A comi-
tiva estará acompanhada pelo 
vice-ministro das Relações 
Exteriores do país, Andris 
Teikmanis. Confirmação de pre-
sença pelo telefone (62) 3219-
1487 ou pelo e-mail cin@siste-
mafieg.org.br.

pessoas com serviços gratuitos 
à população, como emissão de 
documentos, consultas médicas, 
orientação sobre alimentação, 
cursos profissionalizantes e 
atividades esportivas e de lazer. 

Lara Martins. A iniciativa é do 
Sindicato das Indústrias Gráficas 
no Estado de Goiás, em parce-
ria com a Abigraf – Regional 
Goiás. Confirmação de presença 
até amanhã pelo telefone (62) 
3223-6515.

de Conciliação e Arbitragem de 
Goiânia soluciona questões judi-
ciais em até 30 dias. Informações 
pelo telefone 3216-0441.
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