
A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) e 
a Federação da Agricultura e 
Pecuária de Goiás (Faeg) lan-
çam segunda-feira (3), na Faeg, 
projeto de estudo para elabora-
ção de um planejamento estra-
tégico voltado para a infraestru-
tura de transporte de carga do 
Centro-Oeste. O trabalho, que 
deverá ser concluído em 2013, 
foi viabilizado pelo Fórum das 
Entidades do Setor Produtivo 

Infraestrutura do Centro-Oeste
do Centro-Oeste, por meio 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA) 
e das associações de produ-
tores de soja e algodão de 
Mato Grosso. Para tanto, fo-
ram investidos R$ 1,8 milhão 
na contratação da consultoria 
Macrologística. Trata-se do 
mais completo estudo já rea-
lizado com essa finalidade no 
Centro-Oeste. 

As empresas em dívida com 
o Fomentar terão prazo até 30 
de setembro para requerer a 
extinção de créditos tributários 
e convalidar benefícios fiscais 
do programa, nos termos da Lei 
17.758, de 16 de julho de 2012. 
O recolhimento da parcela não 
incentivada do imposto em 
atraso poderá ser realizado em 
até 60 meses, considerando-se 

Hoje, na Casa da Indústria, 
será realizado, a partir das 
13 horas, encontro regional 
de mobilização do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranaíba. O objetivo é divul-
gar o processo de escolha dos 
membros do comitê para a 
gestão 2012-2016 e informar 

Em pleno feriadão da 
Semana da Pátria, cerca de 
800 trabalhadores-atletas de 
empresas goianas disputam em 
Goiânia, de 6 a 9 de setembro, 
a etapa estadual dos Jogos do 
Sesi, um dos maiores torneios 

Benefício fiscal

Meio ambiente

Jogos do Sesi

créditos constituídos até de-
zembro de 2011. Como condi-
ção, a lei exige o recolhimento 
integral da contribuição devida 
ao Fundo de Proteção Social 
do Estado de Goiás (Protege 
Goiás) igualmente até 30 de 
setembro próximo, assim como 
o cumprimento de outras obri-
gações acessórias e a regulari-
zação de documentos fiscais.

sobre aspectos básicos da 
Política Nacional de Recursos 
Hídricos e sobre as compe-
tências dos comitês de bacia. 
As inscrições para a eleição 
do comitê do Rio Paranaíba 
encerram-se no próximo dia 
30. Mais informações no site 
http://www.paranaiba.cbh.gov.br.

realizados para funcionários 
de indústrias em todo o País. 
A competição abrange modali-
dades como futebol de campo, 
futsal, futebol sete máster, tênis 
de mesa, tênis de campo, xa-
drez, natação e atletismo. 


