
A questão é que a Finep 
exige contrapartida estadual 
na aplicação de seus recursos, 
o que explica a preocupação 
do setor empresarial em rela-
ção ao corte no orçamento da 
Fapeg. A implantação do cen-
tro, defendem os presidentes 
do Conselho Temático de 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação da Fieg, Ivan da 

Na segunda-feira, dia 
4, entre 16 e 17 horas, o 
Conselho Temático de Política 
Econômica da Fieg promove, 
na Casa da Indústria, palestra 
sobre os impactos contábeis e 

Hoje, às 19 horas, no Palácio 
da Indústria, o professor Jean-
Marie Lambert, com forma-
ção em Ciências Econômicas 
pela Faculdade de Heildelberg 
(Alemanha), mestre em direito 
internacional pela Faculdade 

Na próxima quarta-feira, 
dia 6, às 11 horas, no auditório 
Professor Hélio Naves, na Casa 
da Indústria, a convite da Fieg, 
o presidente da Goiasindustrial, 

A aprovação pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Assembleia Legislativa do 
projeto do governo estadual 
que reduz o orçamento da 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
(Fapeg) de 0,5% para apenas 
0,1% da arrecadação poderá 
comprometer o plano de ins-
talação, em Goiás, do Centro 
de Tecnologia de Materiais. 
Num estudo encomendado 
pela Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) à Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), 

o Estado havia sido escolhido 
como o local mais apropriado 
para receber aquele centro, 
entre todos os demais Estados 
das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. “O documento 
recomenda Goiás. No entanto, 
a palavra final sobre a escolha 
será da Finep. O enfraqueci-
mento da Fapeg pode tirar nos-
sa preferência e Brasília acabar 
beneficiada”, afirma Nélson 
Aníbal, assessor do Conselho 
Temático de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação da Fieg.

Glória Teixeira, e do Conselho 
Consultivo da Rede Metrológica 
Goiás, Heribaldo Egídio, per-
mitirá que indústrias goianas, 
especialmente dos setores de 
construção civil, química, ex-
trativa mineral e de alimentos, 
tenham acesso a laboratórios 
especializados, com recursos 
para a realização de estudos e 
ensaios de alta precisão.

fiscais da Medida Provisória 
449/08, com a participação 
do diretor da KPMG Auditores 
Independentes, Marcelo José 
de Aquino. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1325

de Bruxelas e doutor em 
relações internacionais pela 
Universidade de Liège (Bélgica), 
falará sobre Crise Monetária 
Internacional: Origens e 
Perspectivas, numa promoção 
do Simelgo e Sinvest.

Marcos Abrão, apresentará 
a pesquisa Identificação das 
Necessidades de Mão-de-Obra 
nos Distritos Industriais do 
Estado de Goiás.
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