
Informativo do Sistema Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás - FIEG, SESI, SENAI, IEL e ICQ BrasilMARCA INDUSTRIAL

Fieg pede e prazo é prorrogado até dezembro

Anglo e IEL 
retomam 
desenvolvimento 
de fornecedores

Com o pé no paraguai  - Com auditório lotado de empresá-
rios, a Casa da Indústria sediou terça-feira (3) o seminário Paraguai 
Parceria Estratégica para a Competitividade da Indústria Goiana, um 
desdobramento de missão comercial realizada no mês passado ao Cone 
Sul. Para o presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, investir no 
Paraguai é uma forma de expandir os negócios goianos para o mundo. 
“Uma empresa pode colocar um pé lá e outro aqui. E essa instalação lá 
vai facilitar o intercâmbio comercial com os EUA e com outros países.”

NEgoCIAção FISCAL

Atendendo a pedido 
da Fieg, o governo do 
Estado prorrogou até 1º 
de dezembro o prazo do 
Programa de Negociação 
Fiscal (Lei nº 19.738/2017). 
Segundo a Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz) 
divulgou terça-feira (3), 

A mineradora AngloGold 
Ashanti e o IEL iniciam, em 
Crixás, no Norte Goiano, o 
segundo ciclo do Programa 
de Desenvolvimento de 
Fornecedores. As capacitações 
para gestão mais eficiente 
e resultados sustentáveis 
mobilizam 26 micro e 
pequenas empresas. O 
gerente de Sustentabilidade e 
Administração da mineradora, 
Rogério da Costa, disse que 
o programa busca geração 
de valor, criação de novas 
oportunidades e aumento do 
volume de compras locais.

foram negociados de julho 
a setembro R$ 1 bilhão de 
dívidas de ICMS e ITCD. O 
valor é mais do que o dobro 
da meta (R$ 500 milhões). 
Além da reivindicação da Fieg, 
a justificativa é de que um 
novo programa de anistia só 
será possível após quatro anos, 

conforme convênio assinado, 
na semana passada, com o 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária. A Sefaz também 
já havia sido convidada pelo 
Tribunal de Justiça a participar 
da Semana Nacional de 
Conciliação, que se encerrará 
em 1º de dezembro.
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