
A Justiça Federal proferiu 
sentença favorável à ação 
do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico contra a 
Delegacia da Receita Federal 
em Goiás, para assegurar a 
não incidência da contribuição 
social previdenciária sobre 
verbas não salariais. Isso in-
clui valores referentes aos 15 
primeiros dias de afastamento 
do empregado por motivo de 
doença ou acidente, ao aviso 
prévio indenizado, às férias 

O Conselho Temático de 
Meio Ambiente da Fieg realiza 
amanhã, na Casa da Indústria, 
o Seminário Cobrança pelo 
Uso da Água Avança no País 
– Como ficará em Goiás?, 
com palestras de especialistas 
ligados à CNI, Fiesp, Fiemg e 

Rhede Transformadores e 
Equipamentos Elétricos, Genix 
Indústria Farmacêutica e 
Pontal Engenharia estão entre 
as 90 melhores indústrias do 
País classificadas na 14ª edi-
ção do Prêmio Sesi Qualidade 
no Trabalho (PSQT) e irão re-
presentar Goiás na etapa na-
cional, em abril. A promoção 
é destinada a reconhecer 

A Fieg, por meio de seu as-
sessor econômico Reinaldo 
Fonseca, integra o grupo de tra-
balho encarregado de revisão 
da lei que criou o Programa 
de Desenvolvimento Industrial 

indenizadas e ao respectivo 
adicional de um terço de férias. 
As empresas também tiveram 
reconhecido o direito à com-
pensação dos valores indevi-
damente recolhidos, vencidos 
ou a vencer, relativos a quais-
quer tributos ou contribuições 
administrados pela Receita, 
com atualização monetária a 
partir de cada recolhimento e 
juros de 1% ao mês a partir da 
sentença. Foram beneficiadas 
50 empresas.Informações pelo 
telefone (62) 3224-4462.

Comigo. A cobrança pela cap-
tação da água já ocorre em 
vários Estados e, em Goiás, 
a previsão é de que seja ini-
ciada em 2012, começando 
pela Bacia do Rio Paranaíba. 
Informações e inscrições pelo 
telefone (62) 3219-1419.

empresas que adotam políti-
cas de gestão voltadas à cria-
ção de ambiente de trabalho 
saudável e produtivo. Também 
foram vencedoras da etapa 
estadual Futura Caminhões e 
Máquinas, Scitech Produtos 
Médicos, Belcar Caminhões e 
Máquinas, John Deere Brasil, 
Jalles Machado, Sama, Eternit 
e Construtora Biapó.

Produzir

Contribuição social

Recursos hídricos

Qualidade no Trabalho

de Goiás (Produzir). Os sin-
dicatos das indústrias, con- 
selhos temáticos e empresári-
os poderão enviar sugestões 
e propostas para o e-mail  
reinaldo@sistemafieg.org.br.


