
Na segunda-feira, dia 16, 
a Fieg lança oficialmente o 
Mapa Estratégico da Indústria 
Goiana, dentro do Projeto 
Goiás 2020 – Indústria Rumo 
ao Futuro. Em elaboração 
desde dezembro, com intensa 
agenda de trabalhos e debates 
junto a diversos atores da cena 
econômica e política estadual, 
o documento propõe soluções 
para assegurar o crescimento 
sustentável da economia como 
um todo. O evento será aber- 
to às 8 horas, com café da 
manhã. Até às 11h30, haverá 

Amanhã, entre 14 e 18 horas, 
na Casa da Indústria, os sindica-
tos das indústrias de fabricação 
de açúcar e de etanol do Estado 

O Centro Internacional de 
Negócios da Fieg (CIN/Fieg) 
está coordenando, nacional-
mente, em parceria com mais 11 
Estados, a missão empresarial à 
Rodada de Negócios e à Feira 
Expocruz 2010, em Santa Cruz de 
La Sierra, Bolívia, com saída dia 
19 e retorno dia 24 de setembro. 
O evento é uma oportunidade de 

Em reforma de suas ins- 
talações, a 6ª Corte de 
Conciliação e Arbitragem do 
Tribunal de Justiça de Goiás, 
instalada no Palácio da 

A retomada das obras de 
infraestrutura aeroportuária 
no Estado de Goiás volta a 
ser discutida hoje, às 16 horas, 
em reunião na Fieg. Numa 
iniciativa de seus conselhos 
temáticos de Infraestrutura 
e de Comércio Exterior, a 
federação receberá o diretor 

apresentação do mapa, assi-
natura de convênios e painel 
para discussão do projeto. “A 
visão da indústria é de que, em 
2020, o setor seja sustentável e 
globalmente competitivo, num 
ambiente propício aos negó-
cios”, afirma o presidente da 
Fieg, Paulo Afonso Ferreira. Ele 
destaca que o Mapa Estratégico 
auxiliará governo e setor priva-
do na elaboração de diretrizes, 
ações e programas essenciais 
ao desenvolvimento do Goiás. 
Confirmação de presença pelo 
telefone (62) 3219-1782.

de Goiás (Sifaeg/Sifaçúcar) pro-
movem o seminário Mercado de 
Açúcar, Etanol & Dólar, em parce-
ria com a INTL FCStone.

estabelecer contatos e conhecer 
a concorrência em nível interna-
cional, abrindo novos mercados 
para as empresas participantes. 
As inscrições são limitadas e 
se encerram amanhã, dia 13. 
Informações pelo site www.
cinfieg.org.br, e-mail cin@siste-
mafieg.org.br ou telefones (62) 
3219-1485/1488.

Indústria, da Fieg, realiza seus 
atendimentos no 2º andar do 
prédio. Iniciadas no dia 9 pas-
sado, as obras deverão ser 
concluídas em 30 dias.

de engenharia e meio ambi-
ente da Infraero Brasil, Jaime 
Henrique Caldas Parreira, o 
superintendente na Região 
Centro-Oeste, Abibe Ferreira 
Junior, e o superintendente 
em Goiânia, Jucélio Alves de 
Oliveira. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1719.
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