
O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, visitou terça-
feira as instalações da U.S.E. 
Mobiliário Corporativo (foto), em 
Goianira, indústria do setor mais 
certificada no País e a maior na 
Região Centro-Oeste. Com área 
construída de 15 mil metros 
quadrados, produz média de 10 
mil peças por mês e gera quase 
700 empregos, dos quais 80% 
mão da obra da própria cidade. 
Para tanto, a empresa utiliza cur-
sos de qualificação profissional 
oferecidos pelo Senai, além de 
programas de qualidade de vida 
do trabalhador desenvolvidos 

Academia Sesi-Sama 
- O Sesi Goiás inova, em par-
ceria com a Sama Mineração, 
ao implantar uma academia de 
ginástica dentro da indústria, em 
Minaçu. O espaço irá beneficiar 
aproximadamente 1,2 mil cola-
boradores e seus dependentes. 
A inauguração será hoje, às 16 
horas. Todos os serviços serão 
oferecidos gratuitamente.

Fieg Jovem, 5 anos 
– O Conselho Temático Fieg 
Jovem realiza jantar comemo-
rativo no dia 16 de maio, 
na Casa da Indústria. Na 
oportunidade, será minis-
trada palestra Oportunidade e 
Inovação – Uma Abordagem de 
Empreendedorismo, por Cláudio 
Forner, diretor da empresa 

Fieg visita U.S.E. Mobiliário

em parceria com o Sesi. As 
atividades foram apresentadas 
por Heitor Filho, CEO da U.S.E., 
e Rodrigo Alves de Deus, vice-
presidente de Operações, que 
falaram ainda sobre investi-
mentos previstos e discutiram 
a importância dos benefícios 
fiscais para Goiás. Participaram 
da visita o diretor regional do 
Senai e superintendente do Sesi, 
Paulo Vargas, e os presidentes 
dos sindicatos da Indústria de 
Móveis e Artefatos de Madeira, 
Pedro Silvério, e das Indústrias 
de Calçados no Estado de Goiás, 
Elvis Roberson.

Agenda de eventos
Forner Consulting, autor de 
vários livros e um dos conse-
lheiros dos apresentadores de 
TV Roberto Justus e João Dória 
Júnior, à época do programa 
O Aprendiz. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1704.

Ponto eletrônico – Dia 
15, na Casa da Indústria, o presi-
dente do Instituto Goiano do 
Direito do Trabalho, Rafael de 
Lara Martins, falará sobre o tema 
Novo Ponto Eletrônico: O que 
mudou?. A iniciativa é da Fieg 
e do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico no Estado de 
Goiás, no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento Associativo. 
Informações:  telefone (62) 
3224-4462.


