
O presidente da Fieg e diretor regional do Sesi, Pedro Alves de 
Oliveira, participa hoje da solenidade de assinatura de contratos 
com a UEG para cessão de uso de instalações e de prestação de 
serviços com a Anglo Gold Ashanti – Unidade Serra Grande para 
administração da Escola Sesi Crixás, no Norte Goiano. A escola, 
mantida há 18 anos pela mineradora, passa a ser gerenciada pela 
instituição do Sistema Fieg, que já administra unidades instala-
das na Sama, em Minaçu; e Votorantim Metais, em Niquelândia. 
A nova unidade irá funcionar temporariamente nas dependên-
cias da UEG e terá capacidade para atender 600 alunos.

Ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a goiana 
Delaíde Alves Miranda Arantes reúne-se com empresários se-
gunda-feira (17), na Casa da Indústria. Na pauta do encontro, 
articulado pelo Conselho Temático de Relações do Trabalho 
da Fieg (CTRT), debate sobre trabalho decente e trabalho aná-
logo à escravidão, valorização das negociações coletivas e das 
Comissões de Conciliação Prévia e insegurança jurídica em face 
do poder normativo da Justiça do Trabalho.

Quase metade da população brasileira (49%) diz que melho-
rar os serviços de saúde deve ser prioridade para o governo fede-
ral em 2014, ano de eleição presidencial. É o que revela pesquisa 
Retratos da Sociedade Brasileira - Problemas e Prioridades para 
2014, realizada pela CNI em parceria com o Ibope. Em seguida, 
vêm o combate à violência e à criminalidade e a melhora da 
qualidade da educação. As duas questões devem ser priorizadas 
na opinião de 31% e 28% dos 15.414 entrevistados – a soma é 
maior que 100% porque era permitido escolher até três opções. 

Pedro Alves, presidente da Fieg, cumprimenta o ministro Afif 
Domingos (foto), da Secretaria de Micro e Pequena Empresa da 
Presidência da República, durante lançamento da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas 
e Negócios (Redesim), sistema integrado que permite abertura, 
fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as 
Juntas Comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e re-
duzindo a burocracia ao mínimo necessário.
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