
Termina no dia 28 o prazo 
para empresários realizarem 
o agendamento de sua opção 
pelo Simples Nacional para o 
exercício de 2013. De acordo 
com nota divulgada pela Receita 
Federal, os interessados poderão 
solicitar a adesão no portal do 

Com participação do IEL 
Goiás, encerra-se hoje o 1º 
Fórum dos Estagiários do Sesc. 
O evento pretende promover a 
troca de informações, além de 
contribuir para o crescimento 

O Centro de Línguas da 
Faculdade de Letras da UFG 
entregou insígnia da escola ao 
IEL Goiás em reconhecimento 
aos bons resultados da longa 
parceria desenvolvida entre as 
duas instituições na promoção 
do estágio aos estudantes de 
línguas. “Homenageamos com 
a insígnia da escola um grande 

A extinção do regime do so-
breaviso, criado para ser aplicado 
aos ferroviários que tinham de fi-
car em casa na década de 30 à 
espera de serem chamados para 
serviços imprevistos, faz parte do 
documento 101 Propostas para 

Prazo final

Fórum para estagiários

UFG homenageia IEL Goiás 

Reforma trabalhista

regime simplificado na internet. 
Por meio do agendamento, o 
contribuinte deverá manifestar o 
interesse de incluir sua empresa 
no sistema no próximo ano e 
antecipar a verificação de pen-
dências impeditivas ao ingresso 
no regime. 

profissional dos estagiários e 
para a inovação. O IEL apresen-
tou aos participantes os aspec-
tos que envolvem a construção 
de uma carreira e a importância 
do estágio bem desenvolvido.

parceiro que é o IEL por facilitar 
nosso trabalho e criar condições 
para o desenvolvimento de um 
estágio de qualidade”, ressal-
ta o coordenador do Centro 
de Línguas da UFG, professor 
Antonio Corbacho, na foto à 
esquerda do diretor executivo 
da Funape, Cláudio Lelis, e do 
consultor do IEL Thiago Alves.

Modernização Trabalhista, ela-
borado pela CNI e lançado du-
rante o 7º Encontro Nacional da 
Indústria. O texto relaciona 101 
“irracionalidades” da legislação 
trabalhista,  gargalos ao aumen-
to da competitividade.


