
O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, integra a 
missão da Câmara de Comércio 
Brasil-Portugal ao país europeu, 
com apoio do Ministério da 
Integração Nacional e partici-
pação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-
Oeste (Sudeco). A programação 
oficial da visita foi iniciada na 
segunda-feira, dia 26. No dia 

Goiás, Brasil, Portugal
seguinte, o grupo participou de 
apresentação sobre as poten-
cialidades do Centro-Oeste na 
Associação Industrial Portuguesa, 
realizada pelo coordenador téc-
nico da Fieg Welington Vieira.  A 
presidência da Fieg será exercida 
pelo primeiro vice-presidente, 
Wilson de Oliveira, até 1º de abril, 
quando Pedro Alves de Oliveira 
retorna ao País.

A Fieg sedia, dia 12 abril, 
cerimônia de assinatura de 
Termo de Cooperação Técnica 
voltado para a cadeia produtiva 
da construção, entre as entidades 
PUC-Goiás, UFG, IFGO, Furnas, 
Senai, IEL, Sindicer, Simelgo, 

As linhas de crédito do 
GoiásFomento são tema da pales-
tra a ser realizada hoje, a partir das 
19 horas, no Palácio da Indústria, 
numa iniciativa do Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas 
e de Material Elétrico no Estado 
de Goiás (Simelgo). Serão 

A programação continuou com 
visita ao secretário de Ciência 
e Tecnologia de Lisboa, Leonor 
Parreira, e ao embaixador do 
Brasil em Portugal, Mário Vilalva. O 
grupo também cumpriu agenda no 
Ministério da Agricultura e junto ao 
ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Paulo Portas. Houve ainda visi-
tação à Central Fotovoltaica de 
Amareleja – produção de energia 
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Sinprocimento, Sinduscon-GO, 
Secretaria Estadual de Indústria 
e Comércio, Caixa Econômica 
Federal, ICQ Brasil e Crea-GO. 
Para mais informações, ligue (62) 
3095-5183; e-mail: comatcbic@
sinduscongoias.com.br.

apresentadas as possibilidades 
de financiamentos disponíveis 
para todos os portes de empresa, 
prazos de pagamento, taxas de ju-
ros, documentos necessários, entre 
outras questões. Informações pelo 
telefone (62) 3224-4462 ou pelo 
e-mail contato@simelgo.org.br.

elétrica solar –, no sul do país, e ao 
Porto de Sines, principal porta de 
entrada de produtos estrangeiros, 
além de encontro com o primeiro 
ministro de Portugal, Pedro Passos. 
Hoje, Pedro Alves de Oliveira e Igor 
Montenegro, secretário de Estado 
de Cidades, têm encontro mar-
cado em Milão, para conhecer 
uma usina de processamento de 
resíduos sólidos.


