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IMPOSTOS

Na Fieg, Vanderlan defende reforma tributária

IEL Goiás promove desafio industrial
De amanhã (23) até do-

mingo (25), cem empre-
endedores e startupeiros 
estarão reunidos em uma 
maratona de programação e 
inovação. O desafio industrial 
HackInnovation busca, em 36 
horas, desenvolver soluções 
inovadoras para problemas do 

setor industrial. O evento, na 
Casa da Indústria, no Setor 
Vila Nova, é idealizado pela 
Fieg, por meio do Conselho 
Temático de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação pelo 
IEL Goiás e Sebrae, em parce-
ria com o Senai.

Nos três dias, haverá uma 

O empresário e senador 
eleito Vanderlan Cardoso par-
ticipou terça-feira (20) da reu-
nião da diretoria da Fieg, na 
Casa da Indústria, durante a 
qual falou sobre a expectativa 
de sua atuação no Senado e 
defendeu a reforma tributária, 
uma das principais bandeiras 
da indústria. “É fundamen-
tal se rediscutir os tributos e 
avançar com a reforma tribu-
tária. A população está sufoca-
da com tantos impostos. Tudo 
o que for para gerar emprego 
e renda terá meu apoio no 
Congresso Nacional. Esse é 
o caminho para o progresso 
do País”, disse o empresário. 
O deputado estadual elei-
to Thiago Albernaz também 

participou do encontro.
Melhores práticas - Na 

reunião da diretoria, os ven-
cedores do 1º Prêmio Fieg de 
Desenvolvimento Associativo, 

Sindicalce, Simagran, Sindus-
con Anápolis, Sindigesso e 
Simplago receberam troféus 
por melhores práticas sindicais 
em Goiás.

programação intensa de men-
torias, palestras, dinâmicas e 
prototipação. As ideias pas-
sarão pela avaliação de uma 
banca de jurados especializa-
dos em inovação tecnológica, 
que definirá as três melhores. 
Também estarão de olho in-
vestidores convidados, além 
de empresários, que formarão 
um grupo de ouvintes.

Alex Malheiros 

Vanderlan fala a lideranças da indústria goiana sobre atuação no Senado


