
Colômbia – Empresas goia-
nas têm até o dia 12 para 
inscrever-se à missão empresa-
rial Colombiamoda, entre 22 
e 29 de julho, em Medellín. 
Informações pelo telefone (62) 
3501-0044.

Modelagem Internacional 
é o curso que a Fieg reali-
za no dia 13 de junho, na 
Casa da Indústria, em par-
ceria com a CNI e o Sebrae. 
Informações pelo telefone 
(62) 3501-0044.

Água – A Fieg debate no dia 
27 de junho a implantação 
da cobrança pela utilização 
da água e suas implicações. 
Em Goiás, a cobrança come-
ça no ano que vem na bacia 
do Rio Paranaíba. 
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Fieg aplaude convalidação

Pedro Alves e Marconi Perillo: interação entre setor produtivo e governo

A aprovação na Câmara 
dos Deputados, por ampla 
maioria (405 votos a 28), do 
projeto de lei complementar 
(PLP) 54/15, do Senado, que 
convalida os incentivos fiscais, 
é comemorada pelo segmento 
industrial goiano pela sua 
importância para a economia 
do Estado. “A aprovação da 

medida traz segurança jurídica 
às empresas que investiram no 
Brasil, preserva os empregos 
gerados e fomenta a abertura 
de novos postos de trabalho”, 
afirma o presidente da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira. 
Ele destaca o empenho e a 
luta do governador Marconi 
Perillo em prol do projeto e 

agradece aos parlamentares 
goianos que maciçamente 
votaram pela convalidação: 
Delegado Waldir, Fábio Sousa, 
Flávia Morais, Giuseppe 
Vecci, Heuler Cruvinel, João 
Campos, Jovair Arantes, 
Lucas Vergílio, Magda 
Mofatto, Marcos Abrão, Pedro 
Chaves, Roberto Balestra, 
Rubens Otoni e Thiago 
Peixoto. A Fieg reconhece 
o importante trabalho do 
deputado Alexandre Baldy, 
relator do projeto. Devido às 
mudanças do substitutivo do 
relator, a matéria retornará 
ao Senado, onde Pedro Alves 
tem convicção de que será 
aprovada, sobretudo pelo 
apoio dos senadores Lúcia 
Vânia, Ronaldo Caiado e 
Wilder Morais.
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