
A Fieg receberá amanhã, às 
11 horas, na Casa da Indústria, 
a superintendência regional 
do Banco do Brasil e os ge-
rentes das agências da Grande 
Goiânia, além da Secretaria 
de Indústria e Comércio 
do Estado, do Conselho 
Deliberativo do FCO e em-
presários. Em pauta, questões 

O grupo de trabalho criado 
pelo governo de Goiás para re-
visar a lei do Produzir reuniu-
se ontem, na Secretaria da 
Indústria e Comércio. A Fieg 
integra o grupo por meio do 
assessor econômico Reinaldo 

Amanhã, às 9h30, na Casa 
da Indústria, a Fieg, por meio 
de seu Conselho Temático de 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação, e o Sebrae as-
sinam o termo de criação do 
Núcleo de Inovação de Goiás 
(NIG). A iniciativa faz parte da 
Mobilização Empresarial pela 
Inovação, movimento criado há 
três anos pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
Nos próximos 12 meses, o 

Acesso ao FCO 

Reforma do Produzir

Núcleo de inovação

sobre o Fundo e os gargalos 
de atendimento ao empresário 
nas agências. De acordo com 
o presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, a intenção 
é padronizar os procedimen-
tos pelos agentes financeiros 
e “alinhar a conversa”, a fim 
de reduzir a burocracia para 
acesso aos recursos. 

Fonseca, que considera a re-
visão chance de aperfeiçoar o 
programa. Sindicatos das in-
dústrias, conselhos temáticos 
da Fieg e empresários devem 
enviar sugestões para o e-mail 
reinaldo@sistemafieg.org.br.

núcleo investirá R$ 324,2 mil 
para mobilizar e capacitar 
micro e pequenas indústrias 
goianas na elaboração e im-
plantação de planos de gestão 
de inovação e na montagem 
de projetos para captação de 
recursos junto a órgãos de 
fomento, entre outras ações. 
Informações e confirmação de 
presença pelo telefone (62) 
3219-1719 ou pelo e-mail  
angelica.fieg@sistemafieg.org.br

. Amanhã – A Comissão 
Especial da Reforma Política 
da Câmara dos Deputados 
escolheu Goiânia para sediar 
a primeira audiência pública 
destinada a debater as propos-
tas. O evento, coordenado pela 
deputada Iris de Araújo, será 
realizado às 9 horas, na Câmara 
Municipal, na Avenida Goiás, nº 

2001, Setor Norte Ferroviário
. 12 de maio – Curso 

Marketing Internacional, na 
Casa da Indústria, com o  
instrutor da FGV, especialista 
em marketing e consultor da 
CNI Gabriel Segalis. Inscrições e 
informações pelo telefone (62) 
3219-1488 ou acesse www.cin 
fieg.org.br.
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