
A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) 
lançou ontem, na Casa da 
Indústria, a primeira edição da 
Agenda Legislativa da Indústria 
Goianiense, numa iniciativa 
inédita no País. O documento, 
apresentado aos vereadores pelo 
presidente da Fieg, Paulo Afonso 
Ferreira, e pelo coordenador 

Em reunião de trabalho 
convocada pelos conselhos 
temáticos de Agronegócio e 
de Infraestrutura da Fieg, pre-
sididos, respectivamente, por 
André Baptista Rocha e Roberto 
Elias Fernandes, o presidente 
da Valec, José Francisco das 
Neves, anunciou mudança no 
traçado original do Corredor 
Ferroviário Intercontinental, 
que fará a ligação entre o lito-
ral sudeste do País e Boqueirão 
da Esperança, no Peru. O novo 

A indústria terá direi- 
to de contratar metade 
dos R$ 427 milhões redire-
cionados para Goiás pelo 
Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-
Oeste, num valor de R$ 213,5 
milhões. O restante será desti-
nado aos segmentos de turismo 
e de infraestrutura. O Sistema 

Na avaliação realizada pela 
equipe técnica da Fieg, ba-
seada exclusivamente na “aná-
lise apartidária e racional dos 
efeitos futuros da legislação pro-
posta para toda a sociedade”, 
conforme destacou Vieira, 13 
projetos foram considerados 
convergentes em relação aos 

Com apoio da Fieg, inte-
grante do Fórum de Coleta 
Seletiva de Material Reciclável 
e Inclusão Social, a Prefeitura 
de Goiânia lança hoje, às 

técnico da entidade, Welington 
da Silva Vieira, reúne 25 proje-
tos em tramitação na Câmara 
de Goiânia, tratando de temas 
relacionados ao meio ambiente 
(11), a assuntos econômicos e 
tributários (5), institucionais (3), 
de responsabilidade social (3), 
infraestrutura (2) e relações do 
trabalho (1).

desenho fará com que a fer-
rovia cruze o Estado na altura 
de Uruaçu, passando próximo 
a Barro Alto, de forma a fa-
vorecer a logística da operação 
da mina de cobre e níquel da 
Anglo American na região. “O 
que precisamos fazer é correr 
para concluirmos os projetos 
para esse trecho da ferrovia. 
A ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) já ga-
rantiu que incluirá a obra no 
PAC”, assegurou Neves.

Fieg alerta aos interessados 
para que acelerem a apresen-
tação de projetos ao Banco do 
Brasil, à GoiasFomento e ao 
Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil no Estado. 
Informações pelos telefones 
(62) 3219-1423 e 8116-6000, 
com Reinaldo Fonseca, econo-
mista da Fieg.

interesses do setor industrial 
e 12 receberam a classificação 
de divergentes. “A isso se dá 
o nome de governança, assim 
definida quando a iniciativa pri-
vada se une ao setor público pelo 
interesse comum”, declarou o 
presidente da Câmara, vereador 
Francisco Vale Júnior (PMDB).

9h30, no Paço Municipal, o 
Programa Coleta Seletiva 
Porta a Porta, na capital. 
Informações pelo telefone 
(62) 3219-1303.
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