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Empresários debatem impactos da reforma

Sustentabilidade sindical mobiliza indústria

RELAÇoES Do TRABALHo

Alex Malheiros

Os impactos da Reforma 
Trabalhista para empregadores 
serão discutidos em seminário 
que a Fieg realizará dia 18 de 
maio, na Casa da Indústria, 
com participação do ministro 

Com o tema 
Sustentabilidade Sindical, 
a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), em 
parceria com as federações 
estaduais, realizou ontem 
(25) o 3º Diálogo da Rede 
Sindical da Indústria, em 
Brasília, com transmissão 
online para todo o País. 
Iniciativa do Programa de 
Desenvolvimento Associativo 
(PDA), o encontro visa 
promover o alinhamento e o 
debate entre os sindicatos, as 

•	 Fieg	recebe	secretário	de	Segurança 
O presidente da Fieg, Pedro Alves de 
Oliveira, recebe hoje, na Casa da Indústria, 
o secretário de Segurança Pública e ex-
governador de Goiás, Irapuan Costa Júnior, 
para tratar de ações da Pasta e possíveis 
parcerias com a indústria.

•	 Bangladesh	busca	negócios	com	Goiás 
O embaixador de Bangladesh no Brasil, 
Mohmmed Zulfigar Rahman, esteve terça-
feira na Casa da Indústria, em busca de 
estreitar os laços entre o país asiático e o 
setor produtivo goiano. Ele foi recebido pelo 
vice-presidente da Fieg Antônio Almeida e 
novo encontro deve ser agendado visando à 
identificação de oportunidades de negócios.

do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) Douglas 
Alencar Rodrigues e da 
presidente do Instituto Goiano 
de Direito do Trabalho (IGT), 
Carla Zannini. Rescisões 

federações e a confederação 
acerca de assuntos relevantes 
para a indústria. Na foto, 
os presidentes da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira 

contratuais, acordos coletivos e 
individuais e os novos contratos 
de trabalho e suas implicações 
estão entre os temas a serem 
abordados. Inscrições pelo site 
www.sistemafieg.org.br. 

(centro), do Sindquímica, 
Jair José de Alcântara, e Jerry 
Alexandre de Oliveira Paula, 
do Sindicato das Indústrias         
do Arroz.
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