
Com participação de 29 empresas dos ramos panificação 
e móveis, foi encerrada esta semana a 4ª edição do Programa 
de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias 
(Procompi), desenvolvido em parceria entre Fieg, CNI e Sebrae. 
Com orientação de consultores e especialistas, as empresas  
dos dois setores aperfeiçoaram seus produtos e processos de 
gestão. Maior eficiência administrativa, aprimoramento da 
estrutura tecnológica, fortalecimento do associativismo e au-
mento da visibilidade são apontados como elementos positi-
vos resultantes da adesão ao Procompi.

Procompi conclui 4ª edição

Modificado e mais abrangente, o Prêmio IEL de Estágio recebe 
inscrições até o dia 11 de maio, pelo site www.ielgo.com.br/pre-
mio. O Instituto Euvaldo Lodi reconhecerá, em um mesmo mo-
mento, estagiários, empresas e instituições de ensino, por meio 
do prêmio, iniciativa que desde 2005 incentiva maior desenvolvi-
mento da indústria em todo o País, valorizando as melhores prá-
ticas de estágio, geradoras de resultados positivos tanto para o 
estudante quanto para as organizações. O estudante que alcan-
çar a primeira colocação nas categorias micro/pequena, média e 
grande empresa receberá prêmio de R$ 4.500,00.

O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, e diretores da 
federação participaram terça-feira, em Brasília, do lançamento 
da Agenda Legislativa da Indústria 2015. Em sua 20ª edição, o 
documento priorizou propostas que atacam, de forma frontal, 
os principais problemas da competitividade do setor produti-
vo, sem comprometer as medidas de reequilíbrio fiscal. O presi-
dente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de 
Andrade, pediu ousadia ao Congresso para avançar na discus-
são dos projetos. “Não há espaço para timidez. Chegamos a um 
patamar em que melhoras marginais não são mais suficientes”, 
disse. “O reequilíbrio das contas públicas e o controle da infla-
ção devem ser perseguidos, desde que o necessário ajuste não 
asfixie o setor produtivo e, em especial, a indústria brasileira.”

Prêmio IEL de Estágio

Agenda Legislativa da Indústria

Pedro Alves, Célio Eustáquio, Marçal Henrique Soares, Wilson de Oliveira e 
Heribaldo Egídio, no lançamento da Agenda Legislativa, em Brasília


