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Sem Previdência, indústria foca 
agenda de competitividade

REFORMAS

Michel Temer recebe dirigentes de federações de indústria: reformas
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Com as discussões sobre 
reforma da Previdência 
suspensas, o Congresso deve 

•	 Micro – Os presidentes 
do Conselho de Micro 
e Pequena Empresa da 
Fieg, Jaime Canedo, e 
do Sindquímica, Jair 
Alcântara, participaram 
terça-feira (20), em Brasília, 
de reunião da Frente 
Parlamentar das Micro e 
Pequenas Empresas pela 
derrubada do veto do 
presidente Michel Temer ao 
projeto de Refis.

•	 Ferrovias – Após visita 

avançar com propostas que 
contribuam para dar sequência 
à agenda de competitividade 

terça-feira (20) às obras do 
polo de cargas do Sudoeste 
Goiano da Ferrovia Norte-
Sul, o modal volta à agenda 
da indústria amanhã (22), 
em reunião na Fieg, às 
17 horas. Na pauta, a 
Ferrovia Centro-Atlântica 
e a Situação Ferroviária 
de Goiás, com a senadora 
Lucia Vânia e José Osvaldo 
Cruz, diretor da VLI.

•	 Meio ambiente – O novo 
titular da Secima, Hwaskar 

do País. Em encontro com o 
presidente Michel Temer no 
Palácio do Planalto, terça-feira 
(20), o presidente da CNI, 
Robson Braga de Andrade, 
reforçou o apoio ao avanço de 
projetos da agenda, mesmo 
em ano eleitoral. Um dos 
dirigentes de 20 federações 
presentes, o presidente da 
Fieg, Pedro Alves de Oliveira, 
destacou o apoio da indústria 
à reforma da Previdência e 
reiterou a necessidade de que 
seja aprovada com urgência.

Fagundes, visitou ontem a 
Casa da Indústria, onde foi 
recebido pelo presidente da 
Fieg, Pedro Alves, diretores 
e integrantes do Conselho 
de Meio Ambiente.

•	 Comdefesa – Comitiva da 
Acia e Fieg reuniu-se terça-
feira (20), em Brasília, com 
o embaixador da Suécia, 
Per-Arne Hjelmborn. 
Na pauta, o Comitê da 
Indústria de Defesa e 
Segurança de Goiás.


