
Ciclo de palestras
O Sindicalce realizará seu 

1º Ciclo de Palestras, dia 
24 de agosto, no Palácio da 
Indústria. O encontro está 
dividido em três palestras: 
Logística Reversa do Setor 
Calçadista, com o engenheiro 
sanitarista da Secretaria de 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos de Goiás, Osmar 
Mendes; Sensibilização para 
o Procompi, com o econo-
mista Paulo Santos, da Apoio 
Consultores Associados; e 
Plano Brasil Maior – Impactos 
e Perspectivas, com o auditor 
contábil da Mapah Auditoria, 
Manoel Estevam. Informações 
pelos telefones (62) 3225-
6402 ou (62) 8562-7220.

Agenda legislativa
A Agenda Legislativa da 

Indústria Goiana 2011 será 
lançada no dia 31 de agosto, a 
partir das 11 horas, na Casa da 

O segundo encontro do 
Fórum das Entidades do Setor 
Produtivo do Centro-Oeste, 
composto pelas federações de 
indústria, agricultura e comér-
cio dos três Estados da região, 
mais o Distrito Federal, será 
realizado na Casa da Indústria, 
sede da Fieg, na próxima se-
gunda-feira, dia 22 de agosto, 
a partir das 8 horas. O gover- 
nador de Goiás em exer- 
cício, José Eliton, secretários 
de Estado, senadores e depu-
tados também participarão do 
encontro. Durante a manhã, 
estão programadas palestras 
sobre desenvolvimento do 
Centro-Oeste brasileiro na 

Fórum Centro-Oeste
visão da Superintendência de 
Desenvolvimento do Centro-
Oeste (Sudeco), políticas do 
BNDES para a região e im- 
pactos da nova política in-
dustrial. À tarde, em reunião 
fechada, os presidentes das 
federações empresariais discu-
tirão propostas para a reforma 
tributária, código florestal, 
Sudeco, Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO), incen-
tivos fiscais e a criação de um 
comitê permanente pró-refor-
ma e simplificação tributária. 
Ao final do encontro, será 
produzido um documento 
com as decisões e ações pro-
postas pelo setor. 

AGENDA DE EVENTOS

Indústria. Resultado da coope-
ração entre Fieg e Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás, 
o documento registra a posição 
da indústria goiana em relação 
a projetos de lei de seu intere-
sse em discussão pelos depu-
tados estaduais. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1719.

Construção Social
Neste sábado, entre 8 e 14 

horas, a Unidade Integrada Sesi 
Senai Aparecida de Goiânia será 
sede da quinta edição do Dia 
Nacional da Construção Social, 
que terá como tema central 
o cuidado com o meio ambi-
ente. O evento, realizado pelo 
Sinduscon e Seconci, com apoio 
da prefeitura de Aparecida e do 
Sistema Fieg, promove ativi-
dades gratuitas nas áreas de 
saúde, lazer e ações de cidada-
nia para o trabalhador da indús-
tria da construção, sua família e 
comunidade.  


