
A perspectiva de encerra-
mento do prazo para contrata-
ção de recursos por meio do 
Programa de Sustentação do 
Investimento (PSI), previsto 
inicialmente para o final deste 
mês, e a retomada da ativi-
dade econômica causaram cor-
rida pelos recursos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
Em outubro, último dado dis-
ponível, o número de operações 
realizadas em Goiás pelo banco 
mais do que quadruplicou em 
relação ao mesmo mês do ano 

Em articulação do setor 
industrial, que contou com 
participação ativa da Fieg, o PSI 
teve seu prazo ampliado para junho 
de 2010, o que deverá assegurar 
maior fôlego aos investimentos 

Em investimento de R$ 600 
mil, a Escola Senai Vila Canaã 
entregou à sociedade e ao 
setor automobilístico a reforma 
das instalações onde são 
realizadas as ações de educação 
profissional, treinamento e 
capacitação de profissionais na 
área de mecânica automotiva. O 
antigo bloco da oficina mecânica, 
agora equipado com telhado e 

A Câmara de Goiânia aprovou 
projeto de lei do vereador Iram 
Saraiva, consolidando direitos 
e garantias constitucionais 
do contribuinte na capital. A 
medida, que cria uma espécie 
de código do contribuinte 

Com apoio do Sesi, quatro 
trabalhadores-atletas goianos 
participarão da 85ª Corrida 
de São Silvestre, no dia 
31, em São Paulo. Carlindo 
Santana França, da empresa 
Hidemassa Comercial de 
Pães, Janivan Lima da Silva 

no próximo ano, na avaliação de 
Paulo Afonso. O programa financia 
entre 80% a 100% do valor de 
máquinas e equipamentos, com 
prazo de até dez anos e juros fixos 
de 4,5% ao ano.

forro novos, abriga cursos nas 
modalidades de aprendizagem 
industrial, habilitação técnica, 
qualificação e aperfeiçoamento 
profissional, além da progra-
mação estruturada em parceria 
com as indústrias Ford, 
Volkswagem, Mercedes Benz, 
Peugeot, Jonh Deere, Yamaha, 
Sundow, Motores MWM, DAYCO, 
DHB e VTO.

goianiense, corresponde a uma 
reivindicação antiga da Fieg, 
que espera medida semelhante 
do governo estadual ao adotar 
um conjunto de normas que 
assegure direitos e garantias a 
todos os contribuintes de Goiás.

e Sueney Clecylaine Freitas 
Mendes, dos Correios, 
Manuel Pereira da Costa, da 
Frigoiás Indústria e Comércio 
de Carnes, classificados na 
meia maratona de Goiânia, 
representarão Goiás na 
tradicional corrida de rua.

passado, ao saltar de 660 para 
2.840 contratos, sob liderança 
de micro, pequenas e médias 
empresas. O segmento realizou 
2.655 operações, num incre-
mento de 360%. Em valores, 
os desembolsos totais para o 
Estado cresceram 37%, saindo 
de R$ 542,24 milhões para R$ 
743,06 milhões. O dado rea-
firma os sinais de retomada 
dos investimentos em máqui-
nas e equipamentos obser- 
vados no segundo semestre, 
analisa o presidente da Fieg, 
Paulo Afonso Ferreira.
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