
Entre as principais propos-
tas apresentadas, o Fórum 
das Entidades Empresariais 
defende a destinação de mais 
R$ 1,5 bilhão para o FCO, 
mais recursos do BNDES para 
o Centro-Oeste, mais crédi-
to para a agricultura, com 
tratamento adequado para 
a questão do endividamento 
do setor, além da criação de 
uma linha de financiamento 
para o setor sucroalcooleiro. 

O documento sugere  
ainda a implantação da Sudeco 
com recursos suficientes para  
influenciar o desenvolvimento 

A Fieg, por meio do Centro 
Internacional de Negócios 
(CIN), organiza a participa-
ção de empresas goianas na 
Missão Alimentaria 2009, 
sob coordenação da Rede 
CIN. Mais importante mostra 
do setor de alimentação e 
bebidas da Península Ibérica, 

Participaram do encontro 
os senadores Demóstenes 
Torres, Lúcia Vânia e Marconi 
Perillo, além dos deputa-
dos federais Carlos Alberto 
Leréia, Francisco Abreu, Luiz 

Reunidos no último dia 16 
na Casa da Indústria, sede da 
Fieg, três senadores, 12 depu-
tados federais e o Fórum de 
Entidades Empresariais de 
Goiás (Fieg, Fecomércio, Faeg, 
FCDL, Facieg, Acieg e Adial) 
iniciaram a construção de uma 
agenda contra a crise e em de-
fesa do crescimento econômi-
co. A ofensiva tomará como 

Bittencourt, Jovair Arantes, 
Leandro Vilela, Leonardo 
Vilela, Marcelo Melo, Pedro 
Chaves, Pedro Wilson, Raquel 
Teixeira, Ronaldo Caiado e 
Sandro Mabel.

base documento preparado 
pelo Fórum com propostas de 
medidas conjunturais, concen-
tradas nas áreas de crédito, in-
vestimentos em infraestrutura 
e política monetária, e de reto-
mada das principais reformas 
institucionais – política, tribu-
tária, trabalhista, judiciária/
segurança pública, adminis-
trativa e previdenciária.

Na área de infraestrutura, o 
documento pede aumento dos 
recursos do PAC para Goiás, a 
conclusão da Ferrovia Norte-
Sul nos prazos já anunci-
ados, retomada das obras no 
Aeroporto Santa Genoveva, 
implantação final do terminal 
de cargas no Aeroporto de 
Anápolis, recursos para recu-
peração de estradas e a cons-
trução do alcooduto entre 
Senador Canedo e Paulínia.

do Centro-Oeste, a instala-
ção no Estado de duas zonas  
especiais de processamento 
de exportações. 

a 10ª edição da Alimentaria 
Lisboa será realizada entre 17 
e 24 de abril. A missão brasi- 
leira embarca para Portugal 
no dia 17. Informações pelo 
telefone (62) 3219 1488, 
pelo e-mail: cin@sistema 
fieg.org.br ou no site www.
sistemafieg.org.br/cin
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