
Lançado na segunda-feira, o 
Mapa Estratégico da Indústria 
Goiana, Projeto Goiás 2020  
sugere caminhos para tornar 
a economia goiana mais com-
petitiva, promovendo seu cresci-
mento sustentável, com descon-
centração da renda e melhoria 
nos indicadores sociais. “Não 
podemos esperar que o governo 

Na área de infraestrutura, 
apenas no segmento de trans-
porte, seria necessário um 
salto nos investimentos dos 
governos estadual e federal 
de 1,5% para 4% do PIB nos 
próximos dez anos. Em valores 

A Unidade Integrada Sesi 
Senai Aparecida de Goiânia se-
dia sábado, das 8 às 17 horas, 
o Dia Nacional da Construção 
Social. Funcionários da cons-
trução e do mercado imo-
biliário e seus familiares 
poderão emitir documentos e 

No dia 26, às 15 horas, na 
Casa da Indústria, o Centro 
Internacional de Negócios, em 
parceria com a Apex Brasil, 
CNI e Fieg, realiza o Seminário 
sobre Oportunidades de 
Negócios para os Setores de 
Alimentos e Bebidas. Serão 
prestadas informações sobre 

Entre outros pontos, o Mapa 
Estratégico mostra que a com-
petitividade do setor industrial 
“está diretamente relacionada 
com a aplicação de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação.” 
Dessa forma, a indústria goiana 
terá de destinar níveis crescen-
tes de seus investimentos para 
aquelas áreas e demandará 
financiamentos em volumes 

seja sempre o protagonista nos 
processos de desenvolvimen-
to”, afirma o presidente da Fieg, 
Paulo Afonso Ferreira. A reto-
mada do crescimento depois da 
crise de 2008/2009, lembrou ele, 
“abre uma janela de oportuni-
dade que não podemos perder, 
sob pena de sermos cobrados 
pela História.”

de 2007, isso representaria 
elevar esses investimentos de 
R$ 975 milhões para R$ 2,60 
bilhões, considerando-se um 
PIB na faixa de R$ 65,0 bi-
lhões. Isso representaria um 
avanço de 170%.

receber atendimento médico 
e odontológico. Paralelamente 
haverá atividades de lazer, 
educação e esporte, além de 
música ao vivo. Promoção é da 
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção, em parceria 
com Sinduscon, Seconci e Sesi.

a Missão Empresarial para 
a SIAL-França, no âmbito do 
Programa Al Invest. A feira é 
uma das mais importantes do 
mundo para o setor e ocor-
rerá de 17 a 21 de outubro, 
na França. As inscrições encer-
ram-se no dia 24. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1765.

compatíveis com o desafio 
a que se propõe. A oferta de 
crédito para pesquisa e inova-
ção na indústria precisará saltar 
de R$ 6,864 milhões previstos 
em 2010 para R$ 20,0 milhões 
em 2020, aumento de 191%. 
Isso permitiria elevar a partici-
pação goiana nos investimen-
tos em pesquisa de 12% para 
30% na Região Centro-Oeste.
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