
Em meio ao cenário de recessão econômica, a indústria busca 
o diálogo entre o setor produtivo e o poder público, em busca 
de alternativas contra a crise. Hoje, na Casa da Indústria, o presi-
dente da Fieg, Pedro Alves, recebe os presidentes das federações 
de indústrias do Centro-Oeste, além do Tocantins e de Rondônia, 
para discutir reivindicações que irão compor um documento a 
ser entregue no Encontro de Governadores do Brasil Central, 
agendado para amanhã, no Palácio Pedro Ludovico, em Goiânia.

O encontro na Fieg reúne os presidentes das Federações das 
Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Jamal Jorge Bittar; de Mato 
Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Marcolino Longen; de Mato Grosso 
(Fiemt), Jandir José Milan; do Tocantins (Fieto), Roberto Pires; e 
de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé da Silva de Almeida.

O portfólio de serviços abrange diversas soluções em tecno-
logia e inovação na área de automação industrial, incluindo efi -
ciência energética, manutenção industrial, metrologia, pesquisa 
aplicada e projetos de inovação, além de atuar também nos seg-
mentos de madeira e mobiliário, moda, têxtil e vestuário.

Com o início da cobrança pelo uso da água da Bacia do Rio 
Paranaíba previsto para 2017, a Fieg sedia, na Casa da Indústria, 
dias 10 e 11, reunião do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio 
Paranaíba, do qual faz parte, para deliberar sobre texto fi nal que 
regulamenta a cobrança. O comitê é integrado por representan-
tes do poder público, da sociedade civil e dos usuários de recur-
sos hídricos – que são empresas de saneamento e distribuição 
de água, indústrias e irrigantes. Saiba mais no site www.sistema-
fi eg.org.br. Informações pelo telefone (62) 3501-0026.

O Senai completa, no dia 9 de março, 64 anos de atuação em 
Goiás. Para comemorar a data, a instituição, integrante do Sistema 
Fieg, realiza a entrega ofi cial do Instituto Senai de Tecnologia em 
Automação Industrial. Instalado na Faculdade Senai Ítalo Bologna, 
em Goiânia, o complexo dispõe de laboratórios de automação e 
montagens elétricas, de hidráulica e pneumática, eletrônica, efi -
ciência energética e renováveis, ensaios de móveis, inspeção de 
solda, calibração de pressão, massa e temperatura.

Amanhã, às 15 horas, na Casa da Indústria, 
o vice-presidente da República, Michel Temer, 
participa de encontro com empresários para 
tratar sobre as demandas do setor pro-
dutivo, diante da crise econômica.  Por 
exigência da segurança presidencial, os 
interessados devem fazer credencia-
mento pelo email lusmair@sistema-
fi eg.org.br, até 16 horas de hoje.
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