
A missão comercial goiana ao leste europeu formalizou terça-
feira, em Moscou, acordo sobre cooperação científica e tecnológica. 
Uma linha de crédito principal para a Saneago, no valor de R$ 1 
bilhão, será disponibilizada a partir da análise de projetos. No curto 
prazo, serão liberados US$ 60 milhões destinados à implantação, em 
dois anos, do projeto piloto. Outro ato firmado viabiliza a instalação 
de uma indústria de montagem de tubulações, plásticos especiais e 
produtos inovadores de água e esgoto, com investimentos de US$ 
10 milhões. A delegação de Goiás, chefiada pelo vice-governador e 
secretário de Desenvolvimento Econômico, José Eliton, é integrada 
pelo presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira (foto). 

O acordo para pesquisas técnicas, científicas e tecnológicas 
foi estabelecido entre a Saneago e a LLC BS&S, sociedade russa 
de responsabilidade limitada, com suporte financeiro do Banco 
de Desenvolvimento e Assuntos Econômicos Externos da Rússia 
e Grupo Aton de Investimentos. O acordo básico de cooperação 
técnica, tecnológica e econômica para desenvolvimento de pro-
jetos, inovação, eficiência e pesquisas prevê investimentos em 
Goiás nos setores de tecnologia em sistemas de saneamento, 
redução de perdas, aumento da eficiência operacional no abas-
tecimento, tratamento de esgoto, geração de energia e inter-
câmbio acadêmico com as maiores instituições de pesquisa da 
Federação da Rússia. Ainda em Moscou, o Governo de Goiás fir-
mou acordo de cooperação internacional com o Comitê Nacional 
de Cooperação Econômica com a América Latina (CN Cepla). 

Na próxima segunda-feira, às 16h30, na Casa da Indústria, o 
Conselho de Temático de Desenvolvimento Urbano da Fieg, presi-
dido pelo empresário Ilézio Inácio Ferreira, promove reunião para 
discutir a expansão urbana em Goiânia. Membros do Executivo e 
Legislativo municipal, além de empresários, estarão presentes. 

O IEL Goiás oferecerá em julho, em Goiânia, três cursos com 
foco em gestão empresarial: Controle Estatístico de Processos 
(dias 2 e 3); Da Produção Artesanal a Produção Enxuta (dia 8) e 
Interpretação da NBR ISO 14001:2004 (dias 9 e 10). As inscrições 
podem ser efetivadas no www.ielgo.com.br. Para mais detalhes, 
ligar para o telefone (62) 3219-1448.
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