
A Fieg amplia o leque de 
benefícios oferecidos aos sin-
dicatos do setor com a criação 
de um novo serviço de as-
sessoria jurídica. Elaborado 
pelo Conselho Temático de 
Relações do Trabalho da Fieg, 
no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Associativo, 
realizado em parceria com a 
CNI, o projeto prevê orientar 
indústrias associadas e respec-
tivos sindicatos em questões 
jurídicas relacionadas à sua 

gestão, além de atender a de-
mandas específicas por meio 
de equipes especializadas em 
direito empresarial. Com o obje-
tivo de fortalecer a estrutura dos 
sindicatos e ampliar sua base, 
as indústrias serão atendidas 
exclusivamente por meio de sua 
representação sindical. As em-
presas ainda não organizadas 
em sindicatos poderão buscar 
atendimento pelo telefone (62) 
3216-0407 ou via e-mail (patrí-
cia.fieg@sistemafieg.org.br).

Assessoria jurídica

No próximo dia 30, será 
reali-zada, na Casa da Indústria, 
oficina de negociação sindical. 
O evento faz parte do projeto 
de Capacitação de Lideranças 
Sindicais, previsto no Programa 
de Desenvolvimento Associativo 
desenvolvido pela CNI. Com 
maior conteúdo prático, a oficina 

A Comissão de Materiais e 
Tecnologia da Câmara Brasileira 
de Indústria da Construção, em 
parceria com o Instituto Falcão 
Bauer de Qualidade e apoio 
do Sistema Fieg, realiza o 17º 

Hoje, às 20 horas, na Casa 
da Indústria, o Grupo de Teatro 
da Fundação Jaime Câmara 
apresenta a peça Romeu e 
Julieta, clássico de Willian 
Shakespeare, adaptado por 
Ziraldo, em mais uma edição 

oferecerá condições para aper-
feiçoar a capacidade de nego-
ciar em diversas situações da 
rotina sindical e, especialmente, 
de melhorar o desempenho no 
processo para fechamento de 
acordos e convenções coletivas 
de trabalho. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1752.

Concurso Falcão Bauer – Prêmio 
CBIC de Inovação. Inscrição até 
29 de outubro. Informações pelo 
telefone (62) 3095-5155 e e-mail  
comatcbic@sinduscongoias.
com.br.

do Sesi Quinta Cultural. A en-
trada é gratuita e o ingresso 
deve ser retirado antecipa-
damente no local – Avenida 
Araguaia, nº 1.544, Vila Nova. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1318.

Negociação sindical

Concurso Falcão Bauer

Quinta cultural

O governador Alcides 
Rodrigues assinou o decreto 
7.114, reduzindo de 17% 
para 3% a alíquota do ICMS 
incidente nas saídas internas 
de madeiras cultivadas em 
projetos de florestamento 

e reflorestamento. Esta era 
uma reivindicação do Fórum 
Empresarial como forma de 
estimular a produção de ma-
deira em áreas cultivadas e 
proporcionar a proteção do 
meio ambiente.

Imposto mais baixo


