
Iniciativa do Conselho 
Temático Fieg Jovem, com 
apoio da Associação de Jovens 
Empresários - Goiás (AJE) e 
Fórum Empresarial Jovem, serão 
lançadas amanhã, na Casa 
da Indústria, duas pesquisas 
voltadas ao empreendedorismo 
– Perfil do Jovem Universitário 
com Intenção em Empreender e 
Empreendedorismo na Indústria 

A Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (CI) do Senado 
aprovou, na semana passada, 
projeto de lei do senador 
Flexa Ribeiro (PSDB-PA) que 
altera o quórum para decisões 
do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz). 
A proposta modifica a Lei 
Complementar 24/75, que 
trata de convênios para 

O Serviço Social da Indústria 
divulga amanhã, durante 
vernissage marcado para as 19 
horas, no Teatro Sesi do Centro 
Cultural Paulo Afonso Ferreira, 
os  artistas  vencedores do 20º 
Concurso Arte Criatividade, 
nas categorias Artes Plásticas 
(Pintura, Escultura e Desenho)  e 
Literatura (Conto e Poesia). Após 
a premiação, a coletiva das obras 

Dia 2 de dezembro é o prazo 
final para empresas atualizarem 
seu cadastro na Junta Comercial 
do Estado de Goiás (Juceg). 
O Programa de Atualização 
Cadastral consiste no maior 
processo de cancelamento do 
registro de empresas. Estão 

Estudo sobre empreendedorismo

Incentivos fiscais

Arte e criatividade

Atualização na Juceg

Goiana. Os levantamentos 
foram compilados em uma única 
publicação, que identifica o perfil 
dos empreendedores industriais 
em Goiás, além de diagnosticar 
a intenção de empreender 
por parte de estudantes 
universitários de cursos 
selecionados. Confirmação de 
presença e informações pelo 
telefone (62) 3219-1704.

concessão de isenção de ICMS, 
e define que a concessão 
ou revogação de benefícios 
fiscais relativos ao imposto 
estadual poderá ser aprovada 
por maioria qualificada de 
três quintos, por sugestão da 
senadora Lúcia Vânia (PSDB-
GO). O projeto segue para 
apreciação da Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

premiadas será aberta no Sesi 
Antônio Ferreira Pacheco, que 
fica ao lado do teatro. Este ano, 
234 artistas se inscreveram no 
concurso, criado com o objetivo 
de descobrir talentos entre os 
trabalhadores da indústria e 
da comunidade. A solenidade 
de premiação será aberta com 
apresentação do pianista Vagner 
Rosafa e a cantora Alba Franco.

sujeitas a ter o registro cancelado 
empresas que, há mais de dez 
anos, não procederam nenhum 
arquivamento de atos mercantis, 
seja a alteração contratual ou 
outros documentos de interesse 
da empresa. Mais informações 
no site www.juceg.go.gov.br.


