
O empresário Segundo Braoios Martinez, pioneiro do setor su-
croenergético que morreu na semana passada, aos 72 anos, inte-
grou a diretoria da Fieg. Paulista de Tanabí, veio para Goiás em 1974 
e se instalou em Goianésia. Presidente do Conselho Deliberativo 
do Sindicato das Indústrias de Fabricação de Etanol do Estado de 
Goiás (Sifaeg) e do Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar 
de Goiás (Sifaçúcar) de 2002 a 2014, ele foi um dos fundadores da 
Jalles Machado, da qual era acionista. 

Segundo 
Braoios: a 

perda de um 
pioneiro

Diante dos transtornos causados à população e, sobretudo, 
ao setor produtivo pelas constantes quedas de energia e 
desabastecimento de água, o Sistema Fieg promove, terça-feira, 
seminário para discutir esses problemas e alternativas de grande 
impacto na produtividade e competitividade das empresas, como 
eficiência energética, uso consciente da água e aproveitamento 
de resíduos sólidos. Com o tema Sustentabilidade Social, 
Econômica e Ambiental na Indústria, o evento será realizado na 
Faculdade Senai Ítalo Bologna, das 8 às 12 horas. 

O Sesi Goiás realiza amanhã, em unidades de Goiânia e 
do interior, diversas atividades em comemoração ao Dia do 
Trabalhador. No Clube Ferreira Pacheco, haverá o Festival 
do Trabalhador da Indústria, com sorteio de uma moto zero 
quilômetro e duas TVs de 32 de polegadas. O evento começa às 8 
horas e a entrada é gratuita para industriários e seus dependentes. 
Para ingresso, o trabalhador deve apresentar carteira de trabalho 
ou crachá. Já para convidados e não associados, o convite custa 
30 reais. Mais informações pelo telefone (62) 3265-0100 ou 0103. 

A Fieg lança hoje, o Plano de Ação para Internacionalização do 
Setor Químico, destinado a capacitar empresas, principalmente 
do segmento de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, para 
o mercado internacional. O evento, na Casa da Indústria, às 14 
horas, será transmitido ao vivo por videoconferência para em-
presas de nove Estados. Haverá também uma palestra sobre in-
ternacionalização, com o consultor Johann Wolfgang Schneider, 
que tem mais de 20 anos de experiência em negócios interna-
cionais. Inscrições pelo telefone (62) 3219-1487.
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