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Como resultado da visita do 
governador Marconi Perillo à 
Casa da Indústria, na semana 
passada, o secretário estadual 
da Fazenda, Simão Cirineu, foi 
recebido ontem pela direto-
ria da Fieg e por presidentes 
de sindicatos industriais para 

A exemplo de outros seg-
mentos produtivos, a cons-
trução ganha foro, no âmbito 
da Fieg, destinado a debater 
e promover a integração da 
cadeia produtiva da indústria 
em Goiás, além de buscar a 
produtividade, competitividade 

Demandas da indústria

Construção

• Conciliação ambiental – 
A Agência Muncial de Meio Am-
biente (Amma) realiza amanhã, 
entre 8 e 17 horas,  o Dia da 
Conciliação Ambiental, destina-
do a agilizar a grande quantida-
de de processos de contribuin-
tes. A força-tarefa inclui análise, 
consulta, renegociação, orienta-
ção, regularização de pendên-
cias processuais, recebimento 
de documentação e defesa.
• Resíduos sólidos – O Sin-
direpa realiza terça-feira, na 
Casa da Indústria, workshop 
para lançamento do Manual de 
Gestão de Resíduos Sólidos do 
Setor Automotivo. A programa-
ção inclui palestras destinadas 
a orientar o segmento de repa-
ração de veículos no processo 
de gestão dos resíduos sóli-
dos. Inscrições e informações 

pelos telefones (62) 3219-1419 
/ 1326.
• Lei dos Portos – A Fieg, 
por meio do Conselho Temáti-
co de Infraestrutura (Coinfra), 
promove terça-feira, na Casa 
da Indústria, discussão sobre a 
Nova Lei dos Portos, com apre-
sentação do gerente executivo 
do Coinfra da Confederação 
Nacional da Indústria, Wagner 
Cardoso.
• Mineração – O novo marco 
legal da mineração será tema 
de reunião da Câmara Setorial 
de Mineração da Fieg, segunda-
-feira, na Casa da Indústria. A 
pauta inclui audiência pública 
da Comissão Especial do Marco 
Regulatório da Mineração da 
Câmara dos Deputados, dia 26 
de agosto. Informações: telefo-
ne (62) 3219-1753.

Agenda de eventos

discutir reivindicações do setor 
produtivo. O encontro, conside-
rado muito proveitoso pelo pre-
sidente da Fieg, Pedro Alves de 
Oliveira (na foto, com o secre-
tário), abordou questões como 
formalização de empresas, tri-
butação e desburocratização.

e o aperfeiçoamento técnico 
do setor de forma global. A 
Câmara Setorial da Construção 
será criada no dia 26, na Casa 
da Indústria, quando haverá 
palestras sobre a Norma de 
Desempenho do setor. Inscrições 
pelo telefone (62) 3219-1397


