
Natural de Patrocínio (MG), 
o novo presidente, de 62 anos, 
é empresário há 40 anos e 
desde meados da década de 
1980 exerce atuação sindi-
cal e tem vínculo com a Fieg. 
Suas principais propostas in-
cluem a implementação do 
Mapa Estratégico da Indústria 
Goiana, lançado recentemente, 

Dominar a apreensão de 
falar em público e comunicar-
se da melhor forma com dife-
rentes grupos, em situações de 
negociação com empregados, 
discursos em solenidades, 
entrevistas à imprensa e re-
uniões com empresários. Esse 
é o objetivo da 2ª Oficina so-
bre Comunicação e Oratória, 

Empresas dos setores ali-
mentício, construção civil, cos-
méticos, moda, móveis, plásti-
co, entre outros, poderão se 
inscrever até amanhã para a 
missão empresarial que partici-
pará da 28ª Feira Internacional 
de Havana (FIHAV 2010), a se 
realizar em Cuba entre 1º e 7 de 
novembro. A missão terá apoio 

Eleito no dia 15, por 22 votos 
a 13, o novo presidente da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira (foto), to-
mará posse administrativamente 
no dia 29, às 16 horas, para cum-
prir um mandato de quatro anos, 
entre 1º de novembro de 2010, 
quando se inicia sua gestão, e 
31 de outubro de 2014. A sole-
nidade festiva será realizada no 
dia 11 de novembro, no Clube 
Antônio Ferreira Pacheco. Pedro 
Alves será o quarto presidente 
da instituição, fundada em 17 de 
dezembro de 1950.

a valorização dos sindicatos, a 
busca de maior união entre as 
indústrias, o estreitamento das 
relações institucionais man-
tidas pela Fieg com o Fórum 
de Entidades Empresariais do 
Estado, poder público e enti-
dades oficiais, além de otimizar 
as ações do Sistema Fieg (Sesi, 
Senai, IEL e ICQ Brasil). 

promovida pelo Conselho 
Temático de Relações do 
Trabalho. A oficina será reali-
zada pela jornalista Débora 
da Col, dia 26 de outubro, na 
Casa da Indústria. Mais infor-
mações pelos telefones (62) 
3219-1719 3219-1752 ou pelo 
e-mail angelica.fieg.@siste-
mafieg.org.br.

do Centro Internacional de 
Negócios da Fieg, que oferecerá 
acompanhamento técnico, es-
tande de apoio, visitas técnicas 
guiadas com intérpretes, consul-
tor especializado no mercado 
cubano e participação no ca-
tálogo da missão. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1488 
ou pelo site www.cinfieg.org.br.

Presidente eleito

Propostas

Oratória

Rumo a Cuba


