
Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Programa 
de Apoio à Competitividade (Procompi) para o setor. Trata-se de 
oportunidade para conquistar resultados a curto prazo, com be-
nefícios permanentes e baixo custo. A iniciativa é uma parceria da 
CNI, Fieg, Sebrae e Sindipão. Mais informações: (62) 3219-1752.

A partir de abril, terá fim a duplicidade de cobrança da Taxa 
de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) e Taxa de Controle 
de Fiscalização Ambiental do Estado de Goiás (TFAGO). A solu-
ção do problema foi anunciada ontem, na Fieg, em reunião do 
Fórum Empresarial (foto) com a secretária de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Estado de Goiás, Jacqueline Vieira.

O Imposto (TCFA e TFAGO) será recolhido por meio de GRU 
única, o que exclui a necessidade da empresa requerer restitui-
ção do valor excedente pago ao Ibama. Quanto à taxa já reco-
lhida em duplicata para o Estado e para o Ibama, o interessado 
deverá providenciar requerimento ao Ibama para ressarcimento 
do valor pago a mais.

O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, comemora a 
resolução e lembra que a Fieg trabalha há bastante tempo na 
solução deste problema.

Também foi discutido o processo de desburocratização na se-
cretaria e agilidade nas questões relacionadas ao licenciamento 
ambiental. Uma série de detalhes e ações foram esclarecidos aos 
empresários pela secretária, que se reúne pela primeira vez com 
o Fórum após assumir a pasta.

Amanhã (31/01) é o fim do prazo para pagamento da 
Contribuição Sindical empresarial 2014 sem multa. A Federação 
das Indústrias do Estado de Goiás e os 36 sindicatos a ela filia-
dos estão alertando as empresas do setor industrial – grandes, 
médias, pequenas e micro -  para o assunto, considerando que, 
depois daquela data, a multa pode ser superior ao valor da pró-
pria Contribuição.

Melhor gestão nas panificadoras

Dupla cobrança de taxa ambiental acaba 
em abril, garante Semarh

Prazo termina dia 31


