
Micros e pequenas empresas têm até dia 30 para fazer o 
agendamento de opção para o Simples Nacional. O alerta é da 
Coordenação do Simples Nacional da Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz). O agendamento é um serviço disponibiliza-
do ao contribuinte para facilitar a participação da empresa no 
Simples Nacional, antecipando possíveis pendências impediti-
vas de ingresso no programa.

A Secretaria de Estado da Fazenda reabriu o prazo de adesão 
ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal de Empresas 
(Regulariza) para os contribuintes com débitos de ICMS e abriu 
a negociação para devedores de IPVA e ITCD. As adesões podem 
ser feitas até 29 de dezembro, nas Delegacias Fiscais, nos Vapt 
Vupts e na Gerência de Recuperação de Créditos, no complexo 
fazendário. No site da Secretaria www.sefaz.go.gov.br, o contri-
buinte pode emitir o DARE para pagamento à vista do débito.

O gerente do Sesi Aruanã, Hamilton da Mota Corrêa, recebeu 
ontem título de cidadão aruanense, concedido pela Câmara 
Municipal. A proposta, uma iniciativa do vereador José Divino 
Marcelino Borges, reconhece o trabalho realizado pela unidade 
do Sesi instalada às margens do Rio Araguaia, que oferece lazer e 
descontração aos trabalhadores da indústria de Goiás. 

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás), integrante do Sistema 
Fieg, encerra hoje, em Goianésia, e amanhã, em Crixás, as 
atividades do primeiro ano de capacitação do Programa de 
Desenvolvimento de Fornecedores Goiás (PDF), realizado em 
parceria com as mineradoras Anglo American, AngloGold 
Ashanti e Votorantim Metais. Ontem, foram entregues certifi ca-
dos de conclusão em Barro Alto. Em parceria com o Sesi, Senai, 
Sebrae e GoiásFomento, o IEL coordena o PDF Goiás, destinado 
a contribuir para o aumento da competitividade das empre-
sas fornecedoras situadas nos municípios de Barro Alto, Crixás, 
Goianésia, Uruaçu e Niquelândia.
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Com versões em português 
e inglês, a Fieg e o Senai divul-
gam o livro A Experiência de 
Goiás em Aliança Público-Privada 
para Adensamento da Cadeia 
Automotiva, que retrata o de-
senvolvimento do Programa 
de Apoio a Iniciativas de 
Competitividade Local, rea-
lizado no Estado com fi nan-
ciamento da CNI e do BID 
(Banco Interamericano de 
Desenvolvimento). A pu-
blicação, editada pelos jor-
nalistas Dehovan Lima e Janaina 
Staciarini e Corrêa, pode ser acessada na página da revista Goiás 
Industrial no Facebook – www.facebook.com/Goiasindustrial. 
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