
As inscrições para o 
vestibular das graduações 
tecnológicas em redes de 
computadores e em análise e 
desenvolvimento de sistemas 

Na próxima segunda-
feira, às 14 horas, na Casa 
da Indústria, os Conselhos 
Temáticos de Infraestrutura 
e Meio Ambiente da Fieg 
promovem reunião com 

Na visão de Teixeira, 
investimentos em inovação 
podem contribuir ainda para 
estimular a substituição 
competitiva de importações 
e a agregação de valor 
aos produtos da pauta de 
exportações do Estado. “Não 
podemos continuar expor-tando 
basicamente soja em grão e 
farelo. Precisamos exportar 
também produtos elaborados, 
de valor agregado mais alto, 
sujeitos a meno-res oscilações 
no mercado internacional”, 

Hoje, entre 8h30 e 12 
horas, no 3º andar da Casa da 
Indústria, sede da Fieg, o chefe 
do Departamento de Processos 
Industriais da Financiadora 
de Estudos e Projetos 
(Finep), Janon Neves Teixeira, 
apresenta o Programa Inova 
Brasil a empresários do setor 
industrial. Com orçamento de 
R$ 1 bilhão, o programa entra 
em operação neste ano para 
financiar projetos inovadores, 
em suporte à Política de 
Desenvolvimento Produtivo 
(PDP) do governo federal. 
“O programa significará 
um reforço às empresas na 
busca por competitividade 

comentou. O Inova Brasil 
financiará empresas de todos 
os portes, destinando recursos 
para projetos de pesquisa e 
desenvolvimento de novos 
produtos, melhorias de proces-
so, serviços de consultoria, 
estudos de viabilidade e para a 
contratação de pesquisadores. 
Os empréstimos terão prazo de 
até 100 meses, incluindo 20 de 
carência e 80 para amorti-zação, 
com limite máximo de R$ 100 
milhões por empresa e um piso 
de R$ 1 milhão por contrato. 

num cenário de crise e 
desaquecimento econômico”, 
resume o presidente do 
Conselho Temático de 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação da Fieg, Ivan da 
Glória Teixeira (foto).

da Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg) estão abertas 
até o dia 13. Mais informações 
pelo telefone (62) 3269-1200.

o presidente da Agência 
Municipal de Meio Ambiente 
de Goiânia, Clarismino Luiz 
Pereira Junior, para debater 
licenciamento ambiental, fisca-
lização e resíduos industriais.
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