
A Fieg lançou ontem 
a Agenda Legislativa da 
Indústria Goiana 2009, du-
rante café da manhã reali-
zado na Casa da Indústria, 
com participação de lideran-
ças empresariais e políticas. 
O documento reúne projetos 
em tramitação na Assembleia 
Legislativa de Goiás que afe-
tam, positiva ou negativa-
mente, o desenvolvimento 
do setor produtivo estadual. 
Depois de analisadas sob o 
ponto de vista técnico, com 

No próximo dia 13, às 16 ho-
ras, representantes da Secretaria 
Estadual da Fazenda e em-
presários reúnem-se na Casa 
da Indústria para discussão 
sobre o Sistema de Gestão 
de Aquisições e Contratações 
Governamentais e ComprasNET. 

Criada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) como 
instrumento para influir no pro-
cesso decisório no Congresso, a 
agenda passou a ser adotada 
também nos Estados pelas fede-
rações do setor, com propósitos 
semelhantes. “A agenda, em 
última análise, resulta do pro-
cesso de aprimoramento e 

Laboratórios de análise de 
água das cidades de Goiânia, 
Crixás, Cuiabá e Patos de 
Minas estão inscritos na ter-
ceira rodada do Programa de 
Comparação Interlaboratorial 
da Rede Metrológica Goiás. A 
coordenação da Rede, devido 
à greve dos Correios, alterou 

Hoje, às 8 horas, mem-
bros do Conselho Temático 
Fieg Jovem, sob comando de 
seu presidente, Alexandre 

transparência e objetividade, 
foram selecionadas 29 pro-
postas, das quais 22 apresen-
tam pontos de divergência 
em relação aos interesses 
maiores do Estado e de sua 
economia, na visão da Fieg, 
e 7 foram classificados como 
convergentes. Os projetos 
tratam de temas ambientais, 
num total de 12, assuntos 
econômicos (8), responsabili-
dade social (3), relações do 
trabalho (2), agronegócios (2) 
e infraestrutura (2).

O encontro será conduzido pe-
los presidentes dos conselhos 
temáticos de Micro e Pequena 
Empresa da Fieg, Humberto 
Rodrigues de Oliveira, e de 
Infraestrutura, Roberto Elias 
Fernandes. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1719.

amadurecimento da própria so-
ciedade e institui um processo 
permanente de cooperação e 
de participação dos empresários 
nas discussões de projetos de 
interesse de toda a sociedade na 
Assembleia, com transparência 
e ética, mas sem submissão”, 
afirma Paulo Afonso Ferreira, 
presidente da Fieg.

o calendário para não preju-
dicar os laboratórios de fora. 
A coleta das amostras foi re-
alizada ontem e os ensaios 
serão iniciados amanhã, com 
o envio dos resultados à Rede 
até o dia 16 e entrega dos 
relatórios um mês depois, no 
dia 16 de novembro. 

Costa, realizarão uma visita 
técnica à Equiplex para co-
nhecer o processo produtivo 
da empresa.
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