
Três pontos têm causado 
maior desconforto às 
empresas do setor industrial, 
neste momento, de acordo 
com o economista Reinaldo 
Fonseca, a começar pela 
queda da produção industrial 
e das exportações em índices 
acima dos previstos, colocando 
no horizonte imediato a 
perspectiva de aumento do 
desemprego. “Em Goiás, 
grandes projetos minerais 

Amanhã, a partir das 16 
horas, o Conselho Temático 
de Comércio Exterior da Fieg 
discute seu planejamento 
estratégico para 2009 e 
cenários para o comércio 
exterior e para a balança 
comercial de Goiás ao longo 
do ano. A reunião será 
coordenada pelo presidente 

O cardápio desse primeiro 
encontro, segundo o econo-
mista Reinaldo Fonseca, da 
Fieg, deverá contemplar a 
reafirmação das propostas 
de reformas constitucionais 
consideradas mais relevantes 
pelo setor empresarial, com 

O Fórum de Entidades 
Empresariais de Goiás inicia 
ampla articulação, envolvendo 
a bancada goiana no 
Congresso, para estabelecer 
uma agenda de propostas 
que permitam amortecer os 
reflexos da crise mundial 
sobre a economia no País e no 
Estado. A busca de soluções 
para contornar as turbulências 
geradas pelo encolhimento 

destaque para os projetos 
de reforma tributária, previ-
denciária, trabalhista, política 
e administrativa. A agenda 
detalhada das propostas 
encontra-se em fase final 
de definição pelo Fórum de 
Entidades Empresariais. 

da economia global incluirá 
a realização de reunião com 
senadores e deputados federais 
goianos na próxima segunda-
feira, dia 16, entre 11h30 e 14 
h, no quarto andar da Casa da 
Indústria. Participam do fórum, 
além da Fieg, Fecomércio, 
Faeg, FCDL, Facieg, Acieg e 
Adial. Lideranças empresarias 
e dirigentes sindicais também 
estarão presentes à reunião.

foram paralisados e isso tem 
impacto sobre toda a cadeia 
de fornecedores de bens e 
serviços do setor”, ressalta 
Fonseca. Num complicador, os 
recursos liberados pelo Banco 
Central para reforçar a liquidez 
no sistema financeiro não têm 
chegado à ponta, ou seja, às 
empresas e aos consumidores. 
Por fim, os juros das operações 
bancárias subiram mesmo 
depois do corte na taxa Selic.

do conselho, Heribaldo 
Egídio. Na terça-feira, dia 
17, às 17 horas, também 
na Casa da Indústria, será 
a vez do Conselho Temático 
de Política Econômica da 
Fieg (CTPE), sob comando 
do empresário Beyle Freitas, 
realizar sua primeira reunião 
do ano.
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