
Em seu terceiro encontro, 
realizado na semana passada 
em Mato Grosso, o Fórum das 
Entidades do Setor Produtivo 
do Centro-Oeste decidiu 
reforçar as articulações para 
convalidar as leis estaduais de 
incentivos fiscais e eliminar a 
exigência de unanimidade nas 
decisões do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz). 
Formado pelas federações 
de indústria, agricultura e 

As federações decidiram 
também negociar suporte 
financeiro da Superintendência 
do Centro-Oeste (Sudeco) para 
a realização de estudo sobre a 
infraestrutura de transportes na 
região e deverão encaminhar 
ao Instituto Brasileiro de 
Turismo (Embratur) proposta 

O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, acompanhado 
de diretores da federação,  
presidentes de conselhos 
temáticos e de sindicatos, 
participa do 6º Encontro Nacional 
da Indústria, que reúne 1.500 
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Fieg participa do Enai

comércio do Distrito Federal e 
dos três Estados da região, o 
fórum decidiu ainda iniciar os 
estudos para simplificação do 
sistema tributário nacional. O 
presidente da Fieg, Pedro Alves 
de Oliveira, apresentou ao 
fórum documentos detalhando 
as providências adotadas a 
partir das decisões tomadas 
na reunião realizada na sede 
da federação, em 22 de agosto 
deste ano.

para a realização de um projeto 
estruturante para o setor turístico 
no Centro-Oeste. A próxima 
reunião, ainda sem data, está 
prevista para Brasília, onde o 
fórum terá audiência no Congresso 
Nacional para discutir a reforma 
tributária e políticas de incentivos 
fiscais, entre outros temas.

empresários, em São Paulo, até 
hoje. Em debate, propostas para 
fortalecer a competitividade da 
indústria e medidas para reduzir 
os impactos da crise externa no 
País. O evento é transmitido ao 
vivo no site www.cni.org.br.

Práticas cambiais
O Conselho Temático de 

Comércio Exterior da Fieg 
e o Centro Internacional de 
Negócios (CIN) realizam, dia 9 
de novembro, o curso Práticas 
Cambiais. O consultor de 
comércio exterior e câmbio 
do Banco do Brasil, Wander 
Fachinelli Cavalcante, irá 
ministrar o curso. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1488.

AGENDA DE EVENTOS

Logística reversa 
O assunto Logística Reversa 

no Setor Gráfico será debatido 
dia 1º de novembro, durante toda 
a manhã, na sede da Agência 
Municipal de Meio Ambiente 
(Amma). A realização é do 
Sindicato das Indústrias Gráficas 
no Estado de Goias, Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica e 
Amma. Confirmação de presença 
pelo telefone (62) 3223-6515.


