
No dia 5 de março, na Casa 
da Indústria, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
e a Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) 
promovem o 1º Seminário 
Regional: Projeto Corte a 
Burocracia. Entre 8 horas e 
12h30, estão programadas 
apresentações do diretor-geral 
do Dnit, Luiz Antônio Pagot, e 
do vice-governador de Minas 

A Escola Senai Vila Canaã 
abriu inscrições para o curso 
de auxiliar de obras, minis-
trado gratuitamente. Com 
duração de 8 horas, a ativi-
dade será realizada no dia 
20 de fevereiro. Também gra-
tuitos, são oferecidos na uni-
dade os cursos de pedreiro 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg) oferece 
vagas para as graduações 
tecnológicas em redes de 
computadores e análise e 

“Estamos trabalhando jun-
tos para que toda a economia 
do Estado cresça”, afirmou o 
vice-presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, durante so-
lenidade realizada ontem na 
Casa da Indústria para assina-
tura coletiva de contratos de 
financiamento de incentivos 

Os contratos firmados on-
tem beneficiam as empresas 
Tubolar (Anápolis), Cosplastic 
(Aparecida de Goiânia), 
Sicmol (Aparecida de Goiânia), 
Cifensa (Ceres), Velly Alimentos 

Instrução Normativa da 
Secretaria da Fazenda pror-
rogou para 26 de fevereiro 
o prazo para entrega da 
Declaração Periódica de 

Gerais, Antônio Anastasia. A 
CNI, em parceria com as federa-
ções de indústrias dos Estados, 
pretende realizar encontros 
regionais destinados a debater 
caminhos para combater os 
excessos da burocracia no País. 
As inscrições são gratuitas e as 
vagas, limitadas. Informações 
pelo e-mail corteaburocracia@
sistemafieg.org.br ou pelo tele-
fone (62) 3219-1400.

de edificações, ins-talador 
hidráulico, gesseiro, pin-
tor de obras, carpinteiro de 
formas/telhadista, armador 
de ferragens, assentador de 
revestimento cerâmico e in-
trodução à eletricidade pre-
dial. Informações pelo tele-
fone (62) 3235-8100.

desenvolvimento de siste-
mas. As inscrições para o 
vestibular podem ser feitas 
gratuitamente até o dia 26 
de fevereiro. Informações pelo 
telefone (62) 3269-1200. 

fiscais para 11 empresas ins-
taladas em cinco municípios 
goianos. Somados, os bene-
fícios contratados por meio 
da GoiásFomento atingem R$ 
363 milhões, atraindo investi-
mentos de R$ 58 milhões, com 
previsão de abertura de 500 
empregos diretos.

(Aparecida de Goiânia), 
Carlos Saraiva/Ricardo Eletro 
(Goiânia), Fatri (Aparecida de 
Goiânia), Bremil Alimentos 
(Palmeiras de Goiás) e 
Aurobindo Pharma (Anápolis).

Informações (DPI) e do ar-
quivo digital ao Sintegra, 
com informações sobre ope-
rações efetuadas em dezem-
bro de 2009.
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