
A ministra do Tribunal Superior do Trabalho Delaíde Alves 
Miranda Arantes, ao lado dos presidentes da Fieg, Pedro Alves de 
Oliveira, e da Fieg Regional Anápolis, Wilson de Oliveira, durante 
encontro na Casa da Indústria. Ela falou sobre Trabalho Decente 
e Trabalho Análogo a Escravo, discutiu a valorização das nego-
ciações coletivas e das Comissões de Conciliação Prévia, além de 
debater sobre insegurança jurídica em face do poder normativo 
da Justiça do Trabalho.

O Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Estado de Goiás 
(Sindicer/GO) reforça convocação feita pela Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego de Goiás às empresas do seg-
mento para participar de palestra, dia 27 de fevereiro, às 8 horas, na 
Casa da Indústria. Na ocasião, serão prestados esclarecimentos so-
bre a fiscalização que a SRTE/GO realiza nas indústrias do segmen-
to, ainda neste semestre, começando pelas que não atenderem à 
notificação de participação no encontro. A fiscalização terá como 
uma das prioridades as atividades ligadas à produção de artefa-
tos de cerâmica e barro cozido para uso na construção e, ainda, a 
implementação da Norma Regulamentadora 12 (NR-12), que dis-
põe sobre Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Informações no Sindicer, pelo telefone (62) 3321-3141.

A Fieg, por meio de seu Conselho Temático de Comércio 
Exterior e do Centro Internacional de Negócios, realiza anu-
almente uma série de capacitações empresariais em comér-
cio exterior. A agenda para 2014 inclui os seguintes cursos: 
Planejamento Estratégico de Importação e Exportação (20 de 
março); Tributação nas Operações de Comércio Exterior (2 de 
abril); Importação própria, por conta e ordem de terceiros e por 
encomenda (20 de agosto); Contratos Internacionais (24 de se-
tembro). Informações e inscrições pelo telefone (62) 3219-1488.

A Fieg realiza missão empresarial à Feira Cosmoprof, em 
Bologna, na Itália, entre 2 e 9 de abril. O evento, em sua 48ª edi-
ção, é considerado uma das maiores feiras do setor de higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos do mundo. Para participar, 
entre em contato com o CIN/Fieg, pelo telefone (62) 3219-1488.
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