
O Conselho Temático de 
Comércio Exterior e Negócios 
Internacionais da Fieg, pre-
sidido por Heribaldo Egídio, 
e empresários reúnem-se na 
segunda-feira, dia 26, às 17 
horas, na Casa da Indústria, 
com a senadora Lúcia Vânia 

Os custos de logística res-
pondem por quase um quar-
to do preço final do etanol, 
afetando a competitividade 
do setor, que concentra o 
escoamento da produção 
por rodovias. Para ajudar a 
desatar esse nó, o presidente 
do Sindicato das Indústrias 
de Fabricação de Álcool no 
Estado de Goiás (Sifaeg), 
André Lins Baptista Rocha, 
defende o uso de recursos da 

Os presidentes do Conselho 
Temático de Micro e Pequenas 
Empresas da Fieg, Humberto 
Rodrigues de Oliveira, e do 
Sindicato das Indústrias do 
Vestuário no Estado de Goiás 
(Sinvest), José Divino Arruda, 
coordenam, no próximo dia 28, 
às 8h30, na Casa da Indústria, 
encontro para debater a Lei 
11.941/2009, que criou o novo 

O prazo para inscrições ao 
curso sobre tributação nas 
operações de comércio ex-
terior, programado para 11 
de novembro, entre 8h30 e 
17h30, na Casa da Indústria, 
termina no próximo dia 30. 
Numa parceria entre o Centro 
Internacional de Negócios 
da Fieg, Aduaneiras e pro-
grama AL-Invest, o curso será 

Entre 26 e 30 deste mês, 
no auditório da Escola Senai 
Catalão, o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID) 
e a Confederação Nacional 
da Indústria promovem o 

(PSDB) para discutir, entre 
outros temas, a criação de 
Zonas de Processamento 
de Exportações (ZPEs) e a 
implantação do Banco de 
Desenvolvimento do Centro-
Oeste. Informações pelo tele-
fone (62) 3219-1487.

Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico 
(Cide). “Esses recursos, hoje 
concentrados em obras de 
recuperação e reforma de 
estradas, poderiam ser inves-
tidos também em ferrovias 
e dutos”, afirmou Rocha 
durante a 9ª Conferência 
Internacional da Datagro 
sobre Açúcar e Álcool, reali-
zada em São Paulo nos dias 
19 e 20 deste mês.

Refis. Na pauta, ainda, a tribu-
tação do ICMS no setor do ves-
tuário em Goiás. Participam do 
evento, como palestrantes, os 
advogados Frabrízio Caldeira 
Landim, consultor jurídico com 
pós-graduação em Direito 
Tributário, e Eduardo Jacobson 
Neto, mestre em Direito 
Tributário. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1719.

ministrado pela especialista 
Tânia Cristina Pryplotski, da 
Aduaneiras, e tratará do re-
gime tributário aplicado a 
exportações e importações, 
analisando procedimentos pre-
vistos na legislação e normas 
relacionadas ao aproveita-
mento de créditos e benefícios 
fiscais. Informações pelo tele-
fone (62) 3219-1488.

curso Elaboração de Projeto 
de Inovação para Captação 
de Recursos. Informações pelo 
telefone (64) 3411-1065 ou 
pelo email catalao.senai@
sistemafieg.org.br.
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