
Em reunião de trabalho reali-
zada na Casa da Indústria, na 
terça-feira, sob coordenação do 
presidente do Conselho Temático 
de Micro e Pequena Empresa 
da Fieg, Humberto Rodrigues 
de Oliveira, lideranças sindi-
cais e empresários discutiram 
com o presidente da Central 

O Conselho Temático de 
Infraestrutura da Fieg pro-
move hoje, às 16 horas, na 
Casa da Indústria, encontro 
entre empresários e o su-
perintendente da Infraero 

No próximo dia 28, em pa-
lestra programada para as 17 
horas na Casa da Indústria, o 
presidente da Valec – Engenharia, 
Construções e Ferrovias S/A, 
José Francisco das Neves, fará 

A integração do Sistema 
de Gestão de Aquisições e 
Contratações Governamentais 
e do Sistema Informatizado 
de Compras do Estado 
(ComprasNET) aos órgãos de 
controle (Procuradoria Geral do 
Estado, Ministério Público e tri-
bunais de contas) deverá ser con-
cluída até julho de 2010, adian-
tou Paniago. Humberto Oliveira 

Com apoio do Sesi Goiás, 
será realizada em Goiânia, no 
dia 25 próximo, como parte das 
comemorações do aniversário 
da capital, a Meia Maratona, 
etapa classificatória para a 
Corrida Internacional de São 
Silvestre, em São Paulo, no dia 

Numa promoção do ICQ 
Brasil, será realizado no 
próximo dia 28, na Casa da 
Indústria, entre 13h30 e 21 
horas, o 5º Encontro Nacional 
de Representantes da Direção 

de Aquisições e Contratações 
(Centrac), Einstein Almeida 
Paniago, o estágio atual de im-
plantação no Estado do sistema 
automatizado de compras gover-
namentais. “Precisamos desmis-
tificar a ideia de que vender para 
o governo é muito complicado”, 
declarou Oliveira.

em Goiás, Jucélio Alves de 
Oliveira, para discutir soluções 
para gargalos e deficiências 
no setor de aeroportos no 
Estado. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1719.

apresentação sobre o andamento 
das obras da Ferrovia Norte-Sul e 
sobre o projeto de implantação 
do metrô entre Senador Canedo 
e Brasília. Informação pelo tele-
fone (62) 3219-1719.

reconheceu a “estreita parceria 
mantida entre o empresariado 
e o governo”, mas cobrou par-
ticipação maior das micro e 
pequenas empresas nas compras 
governamentais. Desde sua cria-
ção, em julho do ano passado, já 
transitaram pela Centrac, entre 
licitações, contratos diversos e 
convênios, mais de R$ 3 bilhões 
em compras do Estado.

31 de dezembro. A competição 
inclui uma categoria especial 
para empregados da indústria 
e as inscrições poderão ser fei-
tas gratuitamente até amanhã 
para os primeiros 200 tra-
balhadores. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1313.

e Empresários da Qualidade. 
Como novidade, a agenda 
incluirá temas ambientais e 
de responsabilidade social. 
Informações e inscrições no 
site www.icqbrasil.com.br.
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