
Comitiva de representan-
tes da CNI e de federações 
industriais esteve terça-feira 
na Câmara para pedir a líde-
res partidários urgência para 
o Projeto de Lei Complementar 
200/2012, que extingue a co-
brança do adicional de 10% 
sobre o FGTS nas demissões 
sem justa causa. O presidente 
da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, 

A consultora Glória Kalil fará, 
terça-feira, às 19h30, no Centro 
de Convenções de Goiânia, a pa-
lestra Rumos da Moda, traçando 
um panorama do setor, abordan-
do questões relacionadas à evo-
lução da indústria, as tendências 
atuais no mercado e os caminhos 
para aumentar a competitivida-
de das empresas. Direcionado 
para empresários da indústria 
de confecções, profissionais da 

Em sessão solene marcada 
para as 19h45 de segunda-
-feira, a Assembleia Legislativa 
entrega o título de Cidadão 

O Sinprocimento, em parce-
ria com o Senai, realiza o curso 
de Operador de Empilhadeira, 
dias 8, 9, 15 e 16 de junho. 
Também em junho, o sindicato 

Fim do adicional de 10% do FGTS

FRASE DA SEMANA

Rumos da moda

Cidadão goiano

Cursos do Sinprocimento

que conduziu encontro com 
o líder do DEM, Ronaldo 
Caiado, afirma que é inaceitá-
vel a manutenção da cobran-
ça. Também participaram os 
presidentes da Fieg Regional 
Anápolis, Ubiratan da Silva 
Lopes, do Conselho Temático 
de Relações do Trabalho, Sílvio 
Inácio, e do Sindicato dos 
Areeiros, Gilberto Martins.

moda, varejistas e atacadistas, 
além de estudantes e profes-
sores da área, o evento é uma 
realização do Sinroupas, i7 
Publicidade e Associação 
Goiana das Indústrias de 
Confecção, com apoio da Fieg, 
do Sebrae, Sinvest, Sindicato 
das Costureiras e Federação 
dos Trabalhadores na Indústria. 
Informações pelo telefone (62) 
3015-1777 / 3088-0877. 

Goiano ao presidente da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira, confor-
me proposta do deputado esta-
dual Bruno Peixoto.

promove série de cursos para 
capacitação de líderes de pro-
cesso produtivo. Informações 
pelos telefones (62) 3224-0456 
e 8458-9648.

“Não temos na 
história nenhum 
país desenvolvido 
que tenha déficit 
em educação”

José Pastore, professor 
da USP, segunda-feira, 
no Fórum Educação e 
Trabalho: Competitividade e 
Empreendedorismo, realizado 
pelo Sesi e Senai


