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Bate-papo virtual
 às 11h, a Agenda

 

 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) promove, nesta 

um debate virtual Rumos da Indústria

Legislativa da Indústria 2014 e os temas prioritários para o setor produtivo que estão em debate no 

Congresso Nacional. A iniciativa da CNI tem como objetivo ampliar a discussão sobre tema estratégicos para 

a melhora do ambiente de negócios do país e a competitividade da economia brasileira

Participarão do debate o presidente do Conselho de Assuntos Legislativ

deputado federal Eduardo Sciarra (PSD

cientista político da Universidade de Brasília (UnB). O bate

Magalhães, colunista do jornal Folha de S.Paulo.

COMO PARTICIPAR - Os internautas poderão interagir com os convidados enviando perguntas e comentários 

pelas redes sociais. Basta utilizar a hashtag #RumosdaIndústria ou deixar mensagens nos perfis da CNI no 

Twitter, Facebook, Google+ ou YouTube.

 
SERVIÇO 
Evento: Rumos da Indústria debate a Agenda Legislativa da Indústria 

Data e horário: 26 de outubro, às 11h

Participantes: Paulo Afonso Ferreira, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI; dep

federal Eduardo Sciarra (PSD-PR); deputado federal Cândido Vaccarezza (PT

político da Universidade de Brasília (UnB). 

 

 

ATENDIMENTO À IMPRENSA 

Gerência de Jornalismo da CNI  

Tel: (61) 3317-9578 / 8917 / 9825 

E-mail: imprensa@cni.org.br 

http://www.portaldaindustria.org.br

Fotos: http://www.bancodemidia.cni.org.br

http://www.twitter.com/JornalismoCNI

Aviso de pauta 

papo virtual da CNI debate amanhã,
Agenda Legislativa da Indústria 2014 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) promove, nesta quarta-feira, 26 de março,

Rumos da Indústria. A sétima edição do bate-papo temático terá como tema a 

e os temas prioritários para o setor produtivo que estão em debate no 

sso Nacional. A iniciativa da CNI tem como objetivo ampliar a discussão sobre tema estratégicos para 

a melhora do ambiente de negócios do país e a competitividade da economia brasileira

o presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI, 

deputado federal Eduardo Sciarra (PSD-PR); o deputado federal Cândido Vaccarezza (PT

cientista político da Universidade de Brasília (UnB). O bate-papo virtual será moderado pela jornalista Vera 

ães, colunista do jornal Folha de S.Paulo. 

Os internautas poderão interagir com os convidados enviando perguntas e comentários 

pelas redes sociais. Basta utilizar a hashtag #RumosdaIndústria ou deixar mensagens nos perfis da CNI no 

Twitter, Facebook, Google+ ou YouTube. 

Rumos da Indústria debate a Agenda Legislativa da Indústria 2014 

26 de outubro, às 11h 

Paulo Afonso Ferreira, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI; dep

PR); deputado federal Cândido Vaccarezza (PT-SP); e Lúcio Rennó, cientista 

político da Universidade de Brasília (UnB). Mediadora: Vera Magalhães, colunista do jornal 

http://www.portaldaindustria.org.br 

Fotos: http://www.bancodemidia.cni.org.br 

http://www.twitter.com/JornalismoCNI 

 
 

 

amanhã, 
2014  

, 26 de março, a partir das 11h, mais 

papo temático terá como tema a Agenda 

e os temas prioritários para o setor produtivo que estão em debate no 

sso Nacional. A iniciativa da CNI tem como objetivo ampliar a discussão sobre tema estratégicos para 

a melhora do ambiente de negócios do país e a competitividade da economia brasileira 

 Paulo Afonso Ferreira; o 

PR); o deputado federal Cândido Vaccarezza (PT-SP); e Lúcio Rennó, 

papo virtual será moderado pela jornalista Vera 

Os internautas poderão interagir com os convidados enviando perguntas e comentários 

pelas redes sociais. Basta utilizar a hashtag #RumosdaIndústria ou deixar mensagens nos perfis da CNI no 

Paulo Afonso Ferreira, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI; deputado 

SP); e Lúcio Rennó, cientista 

Vera Magalhães, colunista do jornal Folha de S.Paulo. 


