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O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira (centro), entre-
ga ao presidente do Conselho 
de Assuntos Legislativos da 
CNI, Paulo Afonso Ferreira, e ao 
vice-presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás, Hélio de 
Sousa, exemplares da Agenda 

Os presidentes da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, e do Sindcel, 
Célio Eustáquio, reuniram-se 
terça-feira, em Brasília, com a 
bancada do Democratas e com o 
presidente do TST, Carlos Alberto 
Reis de Paula, para reforçar a 
defesa da terceirização, em tra-
mitação no Congresso. “Essa 
regulamentação é essencial para 

O Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL) oferece em setembro 
cursos sobre qualidade e ges-
tão, dirigidos a empresários e 
profissionais de diversas áreas 
atuantes dentro de uma or-
ganização e para quem busca 
conhecimentos para ingresso 
no mercado de trabalho. Estão 

Fieg lança Agenda Legislativa 

Em defesa da terceirização

Cursos de qualidade e gestão

Legislativa da Indústria Goiana 
2013, apresentada ontem, na 
Casa da Indústria. O documento 
analisa 44 projetos, em trami-
tação no Legislativo, com posi-
cionamentos convergentes ou 
divergentes, visando ao aperfei-
çoamento da legislação.

a manutenção do emprego no 
País, competitividade industrial 
e redução do número de pro-
cessos judiciais trabalhistas”, 
afirma Pedro Alves. Segundo 
sondagem da CNI,  54% das 
empresas industriais utilizam 
serviços terceirizados, que repre-
sentam cerca de 14% da mão de 
obra do setor. 

com inscrições abertas pelo site 
www.ielgo.com.br os seguin-
tes programas: Os Subtipos do 
Eneagrama – Aprendendo Mais 
sobre Você (dias 17 e 18); O 
Papel do RD nas Organizações 
(18 e 19); Interpretação e 
Auditoria Interna da Qualidade 
(dias 25 a 27).

Dia 18, no Teatro Sesi, será 
realizado o Fórum Qualidade 
de Vida: Trabalhador Saudável, 
Empresa Produtiva. Inscrição 

Qualidade de vida

gratuita pelo site www.sesigo.
org.br, na Casa da Indústria ou 
no local do evento. Mais infor-
mações: 4002-6213. 


