
O Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ Brasil) rea-
liza dia 14 de novembro, em Goiânia, o 9º Encontro Nacional de 
Empresários da Qualidade. Em debate, ferramentas da qualida-
de, sistemas de gestão, segurança da informação e certificação.  
Integrante do Sistema Fieg, o ICQ Brasil é acreditado pelo Inmetro 
para atuar com auditorias de terceira parte em sistemas de gestão 
e produtos. Inscrições e informações no site www.icqbrasil.com.br.

O IEL Goiás firmou com a FLB (Foton Lovol Bramax) Montadora 
de Tratores contrato de consultoria para implantação da ISO 
9001:2008. Sediada em Anápolis, a empresa tem como principal 
negócio a fabricação de equipamentos rodoviários e de constru-
ção, ou da linha amarela. A FLB é resultante da união da Foton, 
uma das maiores produtoras desse tipo de máquina na China, com 
a brasileira Bramax, do Paraná. 

Após um ano de atividades em Goiás, o Programa ViraVida, do 
Sesi, forma sua primeira turma, hoje, na Casa da Indústria. Com 
histórias de superação, os 28 formandos se despedem da inicia-
tiva com boa parte encaminhada ao mercado de trabalho. Três já 
estão empregados e outros oito foram aprovados em processo 
seletivo de uma empresa goiana.

A Fieg e seu Conselho Temático de Relações do Trabalho re-
alizam, dia 19 de novembro, na Casa da Indústria, o Encontro 
Desafios da Indústria nas Relações de Trabalho. O evento vai 
debater, entre outros temas, a NR 12, Norma Regulamentadora 
sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos; ter-
ceirização, poder normativo da Justiça, papel das convenções 
coletivas de trabalho, trabalho análogo à escravidão, burocracia 
nas relações de trabalho e reforma trabalhista.
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Reeleito por unanimidade, o empresário Robson Braga de 
Andrade iniciou terça-feira o segundo mandato como presiden-
te da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e defendeu maior 
diálogo entre o setor produtivo, governo e Congresso para au-
mentar a competitividade do País. A posse, em Brasília, reuniu a 
nova diretoria, integrada pelo presidente da Fieg, Pedro Alves de 
Oliveira (direita). 

CNI empossa diretoria


