
O Fórum das Entidades 
Empresariais de Goiás arti-
cula com o secretário esta-
dual de Planejamento, Oton 
Nascimento Júnior, a re-
negociação de dívidas do 
Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-
Oeste (FCO). As gestões, que 
envolvem também o Banco 
do Brasil (BB), agente fi-
nanceiro do fundo, tomam 
como base as leis 11.941 e 
11.945, aprovadas neste ano 
pelo Congresso, e que criam 

facilidades para devedores da 
União, autorizando o parcela-
mento de dívidas tributárias 
e de outras obrigações venci-
das e não pagas. Em seu ar-
tigo 7º, a Lei 11.045 estende 
essa possibilidade às opera-
ções de crédito contratadas a  
instituições financeiras públi-
cas, o que deveria incluir os 
compromissos em atraso 
do FCO, já que este é um  
fundo público de financiamen-
to, gerido por uma instituição 
financeira também pública.

Fundo constitucional

Nesta quinta-feira, dia 3, o 
IEL Goiás realiza curso de ca-
pacitação para interpretação da 
NBR ISO 9001:2008, dirigido a 
gestores de empresas certifica-
das ou em processo de certifica-
ção, alta direção e funcionários 
envolvidos na elaboração e 
na revisão de documentos do 
sistema de gestão de qualidade. 

As inscrições ao Prêmio de 
Competitividade para Micro 
e Pequenas Empresas (MPE 
Brasil) foram prorrogadas até 
dia 14 de setembro. Trata-se 
de reconhecimento estadual e 
nacional às micro e pequenas 

A abertura oficial da 17ª 
edição dos Jogos do Sesi será  
realizada amanhã, dia 4, às 19  
horas, no Sesi Clube Ferreira 
Pacheco, em Goiânia. Cerca 
de 850 atletas, representando 

Hoje, entre 14h30 e 17 
horas, no Palácio da Indústria, 
será realizado workshop para 
discutir tendências na área de 
tecnologia e estratégias para 
a competitividade da indústria 
do plástico. O evento é uma 
promoção da Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial 

Esta nova versão traz mudan-
ças conceituais. Aspectos como 
gestão de processos, melhoria 
contínua, comunicação e foco 
no cliente, por exemplo, são 
requisitos que podem gerar 
resultados na satisfação da 
clientela. As inscrições estão  
abertas e podem ser feitas pelo 
site www.ielgo.com.br.

empresas que promovem o 
aumento da qualidade, da 
produtividade e da competi-
tividade, pela disseminação de 
conceitos e práticas de gestão. 
Informações no site www.pre-
miompe.sebrae.com.br. 

empresas das cidades de Alto 
Horizonte, Anápolis, Aparecida 
de Goiânia, Catalão, Goiânia, 
Itumbiara, Minaçu, Niquelândia 
e Rio Verde, disputam a etapa 
estadual do torneio.

(ABDI), em parceria com Fieg e 
Secretaria de Estado da Indústria 
e Comércio (SIC), com o apoio 
do Sindicato das Indústrias de 
Material Plástico no Estado de 
Goiás (Simplago). Informações 
e confirmação de presença pelo 
telefone (62) 3224-5405 ou pelo 
e-mail simplago@sistemafieg.org.br.
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