
A ocupação das 1.100 vagas 
de estágio anunciadas para 
janeiro, época de férias esco-
lares, foi positiva na avaliação 
do IEL Goiás, com adesão de 
895 estudantes. “Estes sou-
beram aproveitar o momento 
para conquistar o primeiro es-
tágio. Mesmo em período de 

O secretário da Fazenda do 
Estado, Simão Cirineu Dias, 
anunciou, na Casa da Indústria, 
que o Tesouro deverá encerrar 
o primeiro mês da nova gestão 
com déficit aproximado de R$ 
340 milhões. A previsão inicial 
para a receita deverá ser su-
perada, passando de R$ 623 
milhões para R$ 630 milhões, 
mas as despesas, incluindo 

Na próxima terça-feira, dia 
8, às 12 horas, a convite do 
presidente do Sindicato da 
Indústria da Construção do 
Estado de Goiás (Sinduscon-
GO), Justo Cordeiro, o assessor 
econômico da Fieg Reinaldo 
Fonseca fará palestra sobre a 

O empresário Humberto 
Rodrigues de Oliveira foi em-
possado no último dia 1º na 
superintendência do Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL). Ex-presidente 

O novo secretário de 
Indústria e Comércio de Goiás, 
Alexandre Baldy de Sant’Ana 
Braga, participará, na segun-
da-feira, na Casa da Indústria, 
da primeira reunião da direto-
ria da Fieg deste ano. O encon-
tro, afirma o presidente da en-
tidade, Pedro Alves de Oliveira, 

descanso, as oportunidades 
não cessam e os jovens podem 
aproveitá-las para começar a 
carreira profissional, por meio 
do estágio, uma forma de ca-
pacitação para se adquirir ex-
periência”, aponta a gerente 
do Programa de Estágio do IEL, 
Tarciana Nascimento.

apenas as folhas de janeiro 
e o saldo a pagar de dezem-
bro, mais gastos com a dívida 
interna, deverão alcançar R$ 
967 milhões. O governo apos-
ta no programa Recuperar, que 
concede perdão de até 95% 
para multas e de até 40% na 
correção monetária de débitos 
fiscais, para recompor o caixa 
do Tesouro estadual.

atuação de bancos privados no 
segmento de crédito de longo 
prazo como reforço às linhas 
de financiamento do BNDES, 
da Caixa Econômica Federal e 
dos fundos constitucionais. A 
palestra ocorrerá durante reu-
nião de diretoria da entidade.

do Conselho Temático de Micro 
e Pequena Empresa da Fieg, 
ele substitui Paulo Galeno 
Paranhos, que dedicou seu tra-
balho ao instituto por 37 anos.
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Novo superintendente

tem como objetivo aproximar 
secretário e empresários. Ele 
também ressalta a neces-
sidade de ampliar os recur-
sos do FCO e viabilizar os do 
Funmineral, além de moder- 
nizar os polos industriais do 
Estado e aprimorar os incenti-
vos fiscais.


