
A reunião programada para 
a próxima quarta-feira deverá 
contar com a participação 
do presidente da Celg, Ênio 
Andrade Branco, do presidente 
da Fieg, Paulo Afonso Ferreira, 

Empresas de todo o País terão 
entre 16 de março e 30 de abril 
para apresentar propostas e con-
correr ao financiamento previsto 
no Edital Senai/Sesi de Inovação 
2009, destinado ao desenvolvi-
mento de pesquisas de produ-
tos e processos industriais e de  
inovação social. Organizada 
pelo Senai, a sexta edição do 
edital traz como novidade a 
participação do Sesi, que vai  
atuar na área de respon-
sabilidade social. Projetos em 

Os frequentes problemas no 
fornecimento de energia elétrica 
e suas consequências para em-
presas do setor industrial serão 
analisados durante encontro 
do Conselho de Consumidores 
de Energia Elétrica da Celg 
(Concelg) no próximo dia 18, 
às 14h30, na Casa da Indústria. 
A proposta, aponta José Divino 
Arruda, presidente do Sinvest e 
representante da Fieg no con-
selho, é que o Concelg, que 

Uma agenda extensa aguar-
da o senador Marconi Perillo 
(PSDB-GO), vice-presidente do 
Senado, amanhã, dia 13, às 16 
horas, na Casa da Indústria. 
Os conselhos temáticos de 
Comércio Exterior e Negócios 
Internacionais, de Agronegócios, 
de Infraestrutura e de Política 
Econômica da Fieg promovem 
reunião de trabalho para discutir 
temas relacionados ao comércio 

desempenha papel consultivo 
e reúne, ainda, representantes 
do comércio, da administração 
pública e da Associação das 
Donas de Casa de Goiás, possa 
avaliar as principais deman-
das da indústria. Propostas e 
eventuais queixas deverão ser 
encaminhadas previamente 
pelos empresários para claudio 
henrique@sistemafieg.org.br e 
januaria@sistemafieg.org.br, ou 
por fax (62) 3219-1325.

exterior, infraestrutura e refor-
ma tributária, num cenário de 
crise mundial e desaquecimento 
da atividade econômica no País. 
Participam do encontro, além 
dos presidentes dos conselhos 
e seus membros, represen-
tantes do Fórum de Entidades 
Empresariais, de sindicatos da 
indústria e empresários em 
geral. Informações pelo telefone 
(62) 3219-1487. 

dos presidentes dos conse-
lhos temáticos da entidade 
e dos sindicatos da indústria 
no Estado, de associações 
do setor e de empresários  
em geral. 

parceria com departamentos 
regionais de apenas uma das 
instituições terão disponíveis 
R$ 200 mil por proposta, ou R$ 
300 mil se envolverem as uni-
dades do Sesi e do Senai, além 
de bolsas do Conselho Nacional 
Científico e Tecnológico (CNPq). 
Os projetos aprovados serão 
divulgados dia 16 de junho e 
terão 18 meses de prazo para 
execução. Informações pelos 
telefones (62) 3219-1700 e  
(62) 3219-1392.
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