
Em reunião na Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), o 
presidente da Fieg, Pedro Alves 
de Oliveira, obteve importante 
vitória: o apoio total na luta 
pelo fim da obrigatoriedade de 
unanimidade nas votações no 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), causa 
defendida pelo Fórum das 
Entidades do Setor Produtivo 
do Centro-Oeste. Reforçada, a 
mobilização leva os presidentes 
da Fieg, Faeg e Fecomércio, que 

Fim da unanimidade
integram o fórum, a encontro 
com parlamentares, dia 7 de 
dezembro, em Brasília. Há cinco 
anos em tramitação, o Projeto 
de Lei 240/2006, do senador 
Flexa Ribeiro, com emenda da 
senadora Lúcia Vânia, estabelece 
quorum de 3/5 dos votos para 
aprovação de matérias no 
Confaz. “É o primeiro passo 
para convalidarmos os incentivos 
fiscais nos Estados emergentes, 
como Goiás”, afirma Pedro Alves 
de Oliveira.

AGENDA DE EVENTOS
Perspectivas e desafios
Amanhã, às 9 horas, na 

Casa da Indústria, o Conselho 
Temático de Agronegócios 
da Fieg promove a palestra 
Alimentos – Prioridade do 
Brasil e do Mundo! Perspectivas 
e Desafios, com participação do 
pesquisador sênior da Embrapa 
Carlos Augusto Santana. Sob 
mediação do presidente do 
conselho e atual secretário das 
Cidades do Estado de Goiás, Igor 
Montenegro, serào debatedores 
o diretor do Grupo Caramuru, 
Alberto Borges, o presidente 
executivo do Sifaeg/Sifaçúcar, 
André Rocha, e o presidente 
do Sindicato das Indústrias de 
Carnes e Derivados no Estado 
de Goiás, José Magno Pato. 
Informações pelos telefones 
(62) 3219-1753/1719.

Inovação
A Casa da Indústria sediará 

a entrega dos troféus aos 
vencedores do Centro-Oeste do 
Prêmio Finep de Inovação 2011, 
dia 6 de dezembro, às 19 horas. 
Os primeiros colocados vão 
concorrer à etapa nacional, em 
Brasília, neste mês. Os vencedores 

estão habilitados a receber 
recursos não reembolsáveis 
que variam de R$ 120 mil a R$ 
2 milhões. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1419.

Salada em barra
Resultado de parceria entre 

a Escola Senai Vila Canaã, de 
Goiânia, e a indústria Musa 
Sabor & Saúde, será lançada 
hoje, às 19h30, na Casa da 
Indústria, a barra de salada de 
frutas desidratadas com granola. 
Desenvolvida com recursos do 
Edital Senai Sesi de Inovação 
2010, a barra apresenta, em 
80% da sua composição, frutas 
desidratadas e recheio de granola 
(grãos de soja tostados e semente 
de linhaça), com alto teor de 
fibras, rica em sais minerais, sem 
adição de açúcar e de glúten. 

Palestras na OAB
A OAB-GO/ESA realiza hoje 

as palestras Desafios dos 35 
anos da Lei de S/A e O Livre 
Mercado no Novo Código 
Comercial. O evento ocorre às 
19 horas, na sede da Escola 
– Rua 101, nº 123, Setor Sul, 
em Goiânia. Informações: (62) 
3235-6520.


