
A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) 
deu ontem oficialmente a 
largada para os trabalhos de 
montagem do projeto Goiás 
2020: Indústria rumo ao 
Futuro, com o qual pretende 
estabelecer um plano estra-
tégico de longo prazo para 
o setor no Estado. O plane-
jamento, que será cons- 
truído com a participação 

A questão-chave nesse 
processo de montagem do 
projeto Goiás 2020, lem-
bra o economista Tharcisio 
Bierrenbach de Souza Santos, 
vice-diretor da Faculdade de 
Administração da Fundação 
Armando Álvares Penteado 
(Faap), diz respeito à com-
petitividade. Nesse caso, o 
trabalho a ser desenvolvido 
em Goiás deverá considerar 

A fase de estudos prelimi-
nares deverá ser concluída 
em maio do próximo ano, 
segundo define a programa-
ção anunciada ontem pelo 
presidente da Fieg, Paulo 
Afonso Ferreira, a uma pla- 
teia formada por secretários 
de Estado e gestores públi-
cos, presidentes de sindicatos 

Hoje, a partir das 20 horas, 
no Centro de Convenções de 
Goiânia, será apresentado o 
Fest Sesi de Dança 2009, com 
o tema Seres da Floresta e 
participação de 200 alunos 
das escolas Sesi Planalto, 

Hoje, às 14h30, na Casa 
da Indústria, o presidente da 
Fieg, Paulo Afonso Ferreira, 
apresenta à imprensa balanço 
do desempenho do setor em 
2009, com a divulgação dos 

de vários setores da so-
ciedade, incluindo repre-
sentantes do setor pri-
vado, do governo e da 
academia, deverá realizar  
diagnóstico do setor indus-
trial, identificando garga-
los e desafios – trabalho já 
em andamento –, fixar me-
tas e propor caminhos para 
o desenvolvimento susten-
tado da indústria.

a necessidade de incremen-
tar a infraestrutura logística 
e de ampliar investimentos 
em educação, ciência, tecno-
logia e inovação, entre ou-
tros pontos. Adicionalmente, 
prescreve Bierrenbach, a so-
ciedade terá de atuar orga-
nizadamente para conseguir 
a redução da carga tribu-
tária e do custo do crédito 
no País. 

das indústrias, economistas, 
consultores e representantes 
do setor acadêmico, reunida 
no auditório João Bennio, 
na Casa da Indústria. “Esse 
trabalho, que transcende os 
limites do setor industrial, 
vai beneficiar a economia do 
Estado como um todo”, re-
sume Paulo Afonso.

Campinas e Vila Canaã, em 
Goiânia, Jaiara, de Anápolis, e 
da In Focus Grupo de Dança. 
Os ingressos poderão ser obti- 
dos na Casa da Indústria. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1318.

principais indicadores indus-
triais, e das principais reali-
zações do Sistema Fieg, Sesi, 
Senai, IEL e ICQ Brasil, além de 
comentar as perspectivas para 
o próximo ano.
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