
Os sindicatos filiados ao 
Sistema Fieg contam, desde 
o ano passado, com o serviço 
de Assessoria Jurídica, criado 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e Fieg, 
no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Associativo 
(PDA). Mais de 200 atendi-
mentos já foram realizados, 
favorecendo empresas que 

O Sindicato das Indústrias de 
Produtos de Cimento do Estado 
de Goiás (Sinprocimento), em 
parceria com o Senai Goiás, 
oferece curso de operador de 

Todos os cinco projetos 
desenvolvidos por sindica-
tos da indústria goiana, em 
parceria com a Fieg, e inscri-
tos no Programa de Apoio à 
Competitividade das Micro e 
Pequenas Indústrias (Procompi) 
foram aprovados. Envolvendo 

Desde segunda-feira, dia 
21, a Secretaria da Fazenda de 
Goiás mantém à disposição, 
na Casa da Indústria, o gestor 
de finanças da Sefaz Ricardo 
Mendes para atender em-
presários em débito com o 
fisco e que desejam aderir ao 
Programa Recuperação de 
Créditos da Fazenda Pública 
Estadual (Recuperar). O em-
presário e presidente do 
Sinroupas, Edílson Borges de 
Sousa, foi o primeiro a receber 
o atendimento e declarou-se 
satisfeito com o serviço. “Em 
dez minutos, o profissional da 
Sefaz fez o levantamento de 
dados das questões pendentes 
de minhas empresas e resolveu 
minha situação”, afirmou. 

receberam orientação ou 
trocaram informações sobre 
questões jurídicas relacio-
nadas ao meio empresarial, 
como relações do trabalho, 
política tributária, legislação 
ambiental, inovação, comércio 
exterior e infraestrutura. Mais 
informações no sindicato de 
sua categoria ou no endereço 
www.sistemafieg.org.br.

empilhadeira, aos sábados e 
domingos. Informações pelo 
telefone (62) 3224-0456 ou 
pelo e-mail contato@produtos 
decimento.com.br.

as áreas de panificação, calça-
dos, móveis, produtos de ci-
mento e rochas ornamentais, 
a implantação dos projetos 
deverá ser iniciada ainda no 
primeiro semestre de 2011, de 
acordo com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Sefaz na Casa da Indústria
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O atendimento ocorrerá em 
horário comercial e poderá ser 
agendado pelo telefone (62) 
3219-1731. Os contribuintes 
com dívidas de ICMS, ITCD e 
IPVA têm até segunda-feira, dia 
28, para aderir ao Recuperar e 
assegurar desconto de 100% 
nas multas e juros e perdão de 
50% da correção monetária. 
O programa de recuperação 
de créditos oferece redução 
escalonada, que decresce à 
medida que o número de par-
celas aumenta. Será permitido 
o pagamento em até 60 meses. 
O prazo final para adesão ao 
Recuperar termina em 31 de 
março. Mais informações na 
página da Sefaz (www.sefaz.
go.gov.br).


