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RESGATE HISTÓRICO – O lançamento do livro A Criação da 
Fieg e a História de Gilson Alves de Souza reuniu, na Casa da 
Indústria, familiares e amigos de um dos fundadores da federação, 
responsável pela implantação do Sesi e Senai no Estado, bem como 
pela criação de vários sindicatos, no final da década de 40. Na foto, 
o presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, entrega exemplares da 
publicação aos filhos do homenageado, Gilson Jr., Maria Rita, Luiz 
Alberto, Galeno Alves e Paulo Augusto, e recebe acervo da família.

Goianos vão à sanção do Crescer Sem Medo
Cerca de 400 empresários 
goianos vão participar hoje, 
no Palácio do Planalto, em 
Brasília, da solenidade de 
sanção, pelo presidente Michel 
Temer, do projeto Crescer 
Sem Medo, que aumenta 
o limite máximo de receita 
bruta para pequenas empresas 
participar do regime especial 
de tributação do Simples 

Nacional, passando de R$ 3,6 
milhões para R$ 4,8 milhões 
de receita bruta anual, dentre 
outros benefícios. “Goiás 
tem uma bela história de 
engajamento em diversas 
mobilizações em prol da 
causa dos pequenos negócios. 
Mais uma vez, estaremos 
presentes e levaremos os 
empresários goianos para 

mostrarmos a importância 
do Crescer Sem Medo”, 
destaca Igor Montenegro, 
diretor-superintendente do 
Sebrae Goiás, que defende a 
sanção do projeto sem vetos 
e mobiliza empresários em 
dez caravanas, com saída de 
seus escritórios de Goiânia, 
Aparecida de Goiânia, 
Luziânia e Anápolis.

•  Workshop Cadeia 
de Abastecimento – A 
Faculdade Senai Fatesg, no 
Setor Universitário, promove 
amanhã (28) o workshop 
Gerenciamento da Cadeia 
de Abastecimento como 
Vantagem Competitiva. 
Informações pelo telefone 
(62) 3269-1200.

•  Negociação Internacional 
é o curso que a Fieg vai 
realizar dia 9 de novembro, 
na Casa da Indústria. Mais 
informações pelo telefone 
(62) 3501-0044.
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