
As usinas Decal (Rio Verde), 
Denusa (Jandaia), Cosan (Jataí) 
e Energética (Serranópolis), 
além da Caramuru Alimentos, 
já aderiram a um ousado 
projeto para modernizar a in-
fraestrutura de transportes 
no Estado. As empresas, entre 
outras organizações que ainda 
negociam sua participação, vão 
financiar, sob coordenação da 
Fieg, a elaboração dos proje-
tos de engenharia para dupli-
cação e restauração do trecho 
da BR-060 entre Abadia de 
Goiás e Jataí, numa extensão 
de 268 quilômetros. “Fizemos 
um levantamento junto aos 

Considerada como uma das 
principais artérias para escoa-
mento da produção goia- 
na, a duplicação da BR-060 
deverá determinar mudanças 
estruturais em toda a econo-
mia da região, que concentra, 
segundo estimativa de Paulo 
Afonso, perto de um quarto do 
PIB goiano. Os custos do pro-
jeto deverão variar entre R$ 4 
milhões e R$ 5 milhões. O pla-
no de trabalho, estabelecido a 

Hoje, às 17h30, na Casa 
da Indústria, será realizada 
a palestra O BNDES mais 
perto de você, oportunidade 
em que técnicos do banco 
apresentarão as políticas, 
as linhas e os programas de  
financiamento da instituição 
de fomento. O propósito é atrair 
principalmente micro, pequenos 

A Casa da Indústria vai  
sediar, amanhã, a partir das 
10h30, mais uma edição do 
programa Sexta Empresarial,  
promovido pela Fieg por meio 
dos conselhos temáticos Fieg 
Jovem e de Micro e Pequenas 

empresários e detectamos que, 
para nosso Estado, a duplicação 
desta rodovia nos trará grande 
desenvolvimento econômico 
e social, pois consiste em fun-
damental eixo de escoamento 
e disseminação da produção 
regional”, afirmou o presi-
dente da Fieg, Paulo Afonso 
Ferreira, durante solenidade 
de assinatura de convênio com 
o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), na segunda-feira. Luiz 
Antônio Pagot, diretor-geral do 
Dnit, que assinou o termo em 
nome do órgão federal, prevê 
licitar a obra ainda neste ano.

quatro mãos por Fieg e Dnit, 
seguirá as linhas definidas 
pelo departamento federal, 
cobrindo os estudos e os 
relatórios de impactos ambien- 
tais (EIA/Rima), um possível 
estudo de viabilidade técni-
ca, econômica e ambiental 
(que poderá ser dispensado 
na hipótese de enquadra-
mento do projeto no Plano de 
Aceleração do Crescimento) e 
o projeto executivo em si.

e médios empresários. Uma 
equipe técnica do BNDES estará 
à disposição das empresas para 
orientar sobre as opções mais  
adequadas às necessidades de 
cada projeto de investimento e so-
bre como encaminhar propostas 
de financiamento. Informações 
no Posto Avançado Fieg/BNDES 
pelo telefone (62) 3219-1325.

Empresas. O administrador de 
empresas e gerente regional 
do grupo SHV – Supergasbras, 
Minasgás e Makro, Jacinto Júnior 
de Sousa, será o palestrante con-
vidado. Confirmação de presença 
pelo telefone (62) 3219-1704.
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