
Causou profundo pesar, so-
bretudo entre o empresariado 
goiano, o falecimento, sábado 
passado, aos 77 anos, após lon-
ga enfermidade, do engenheiro 
José Alves Fernandes Filho. Ele 
gozava de elevado conceito, 
em todas as camadas sociais, 
não apenas como profissional e 
exemplo de chefe de família e 
cidadão, mas também pela lide-
rança exercida junto a entidades 
de classe, onde se destacou pela 
competência, honradez, dedica-
ção e visão empreendedora. “É 
uma perda lamentável” – co-
mentou o presidente Pedro Alves 
de Oliveira, da Fieg, consideran-
do que a indústria de Goiás e do 
Brasil muito lhe devem. 

Formado em Engenharia 
Civil na UFG, dentre outros cur-
sos e importantes ocupações, 

No próximo dia 27, numa 
parceria com o Sesi Goiás, a 
consultoria Ideia Sustentável, 
especializada em estratégia e 
inteligência em sustentabilida-
de, promove, no próximo dia 
27, na Casa da Indústria, en-
tre 9 e 17 horas, o 1º Encontro 
Regional de 2013 da Plataforma 
Liderança Sustentável – movi-
mento criado para inspirar no-
vas lideranças empresariais para 
a sustentabilidade. O consultor 

Num evento realizado 
pelo Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico do Estado de 
Goiás (Simelgo), no próximo 
dia 28, às 19 horas, na Casa 
da Indústria, os especialistas 
Ricardo Lopes Cardoso e Fábio 
da Silva e Almeida, ambos com 
cursos de extensão na University 
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presidiu o Sinduscon-GO, 
o Conselho Deliberativo do 
Sebrae Goiás, exerceu a vice- 
presidência da Fieg, foi um 
dos fundadores e diretor do 
Serviço Social da Indústria da 
Construção do Estado de Goiás 
(Seconci-GO) e superintendente 
do Sesi Goiás.

Muitos de seus sucessores 
o consideram seu mestre. Em 
2008, a Fieg lhe conferiu o 
Mérito Industrial, a mais alta 
condecoração da indústria 
goiana. José Alves Fernandes 
Filho possuía, ainda, a Medalha 
do Mérito Internacional de 
Segurança do Trabalho, da 
Associação Iberoamericana de 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho (Aiest) e da Associação 
Nacionalde Engenharia de 
Segurança do Trabalho (Anest).     

Ricardo Voltolini, idealizador da 
plataforma, tratará do perfil dos 
líderes sustentáveis: quem são, 
como agem, pensam e em que 
valores acreditam. A convidada 
especial Andrea Alvares, pre-
sidente da Divisão de Bebidas 
da PepsiCo Brasil, falará sobre 
o desafio de agir com transpa-
rência nos negócios e sobre o 
conceito de Performance com 
Propósito. Informações pelo te-
lefone (62) 3219-1307.

of Cambrige (Inglaterra) e só-
cios na Consulcamp Auditoria 
e Assessoria, farão palestra so-
bre Fiscalização Digital – Sped, 
discutindo o modelo de fisca-
lização adotado pelo fisco em 
Goiás e no País. Informações 
pelo telefone (62) 3224-4462 
ou pelo e-mail contato@simel-
go.org.br.


