
GoiásFomento e Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) assinaram ontem (24/02), em Goiânia, termo de coo-
peração técnica para apoiar as instituições atendidas pela 
agência goiana a viabilizar projetos em energia limpa e efi-
ciente. Na oportunidade, em reunião na Fieg, foi detalhado 
o Programa Regional de Seguro de Eficiência Energética e 
Gerenciamento de Risco em Goiás. Mais informações no 
site www.sistemafieg.org.br.  

Construção – Os presidentes da Fieg, Pedro Alves de 
Oliveira, e do Seconci (Serviço Social da Indústria da 
Construção no Estado de Goiás), Jorge Tadeu Abrão, 
inauguram o Centro de Diagnóstico em Cardiologia da 
instituição, no âmbito de parceira com o Sesi, para am-
pliar o atendimento ao trabalhador do segmento. 

Agenda de eventos 

Financiamento para eficiência energética

•	 Cobrança	da	água – Com a previsão de o uso da água 
da Bacia do Rio Paranaíba ser cobrado a partir de 2017, 
a Fieg sedia, dias 10 e 11 de março, na Casa da Indústria, 
a reunião do Comitê da Bacia, do qual faz parte, para 
deliberar sobre texto final que regulamenta a cobran-
ça. A questão já vem sendo discutida há quatro anos, 
no âmbito do comitê. Mais informações pelo telefone 
(62) 3501-0026.

•	 Inovação – O presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara 
Federal, Fábio de Sousa, fala segunda-feira (29), na Casa 
da Indústria, sobre o Novo Marco Legal da Inovação. 
O encontro é uma iniciativa do Conselho Temático 
de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Fieg. 
Informações pelos telefones (62) 3501-0021  / 0023.

•	 Financiamento – A Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) apresenta dia 3 de março, na Casa da Indústria, 
as linhas de financiamento e fomento à inovação, os 
programas Inovacred e Inovacred Expresso. Informações 
pelos telefones (62) 3501-0021 / 0023.

•	 Entendendo	a	crise	econômica – O economista Reinaldo 
Fonseca falará sobre a economia brasileira atual e pers-
pectivas, em palestra gratuita, segunda-feira (29/02), no 
Edifício Pedro Alves de Oliveira, em Goiânia. Informações 
pelos telefones (62) 3501-0061 / 0062 / 0063.


