
A CNI realizará, dias 1º e 2 
de dezembro, em São Paulo, 
o 5º Encontro Nacional da 
Indústria (Enai). O tema está 
relacionado ao desafio da 

Hoje, entre 8 e 20h30, no 
Castro’s Park Hotel, o Fórum 
Nacional da Empresa Familiar 
em Goiás reunirá especialistas 
em gestão empresarial para 
discutir, entre outros assun-
tos, a inovação na administra-
ção de projetos, marketing de 

No dia 2 de dezembro, 
às 20 horas, a Faculdade de 
Tecnologia Senai Ítalo Bologna 
sediará o Fórum de Design, 
com o estilista e designer 
Walter Rodrigues. No evento, 
promovido pela Fundação de 
Desenvolvimento de Tecnópolis 

No dia 2, às 19 horas, na 
Casa da Indústria, será re-
alizada a palestra Contrato 
de Trabalho por Prazo 
Determinado – Aplicabilidade 
Prática, a cargo do advogado 
e sócio do escritório Miranda, 
Missao, Martins e Advogados 
Associados, Rafael Lara Martins. 
O evento integra o Programa de 
Desenvolvimento Associativo, 

Durante a posse de Pedro 
Alves de Oliveira na Fieg, no dia 
18, o novo presidente da casa e 
o também recém-empossado 
Robson Braga de Andrade, 
que presidirá a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
pelos próximos quatro anos, 
assumiram uma agenda co-
mum. Em busca de condições 

melhoria das condições de 
competitividade da econo-
mia brasileira. Informações 
pelo site: www.encontrodain-
dustria.org.br.

resultados, gestão empresarial 
e os desafios à sobrevivência 
de negócios familiares no País. 
Participam como palestrantes o 
ex-ministro Ozires Silva, Tito Ryff 
e Marcelo Barbosa. Informações 
pelos telefones (62) 4053-9544 
/ (62) 4053-9772.

(Funtec), em parceria com a 
Rede de Design e apoio do 
Senai, serão abordadas pelo 
estilista as últimas tendências 
em vestuário, calçados e mo-
biliário, com foco no mercado e 
no consumo. Informações pelo 
telefone (62) 3226-4509.

desenvolvido pela Fieg/CNI, 
e é promovido pelo Conselho 
Temático de Relações do 
Trabalho da Fieg, em parceria 
com os Sindicatos das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico no Estado de 
Goiás (Simelgo) e das Indústrias 
Gráficas (Sigego). Confirmação 
de presença pelo telefone (62) 
3224-4462.

Agenda comum

Encontro nacional

Empresa familiar

Design

Contrato de trabalho

macroeconômicas que fa-
voreçam a competitividade da 
indústria, ambos reafirmaram 
a necessidade de reformas es-
truturais, destacando a defesa 
da desoneração integral dos 
investimentos como prioritária, 
num cenário de câmbio valo-
rizado e invasão de bens im-
portados na economia.


