
No próximo dia 27, às 18h30, 
na Associação Comercial e 
Industrial de Aparecida de 
Goiânia (Aciag), a Fieg, por 
meio do Conselho Temático de 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação, e a Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) 
apresentam os prêmios 
Finep de Inovação e Goiás de 
Inovação 2009. A apresentação 
ficará a cargo do presidente 

Já estão abertas as ins-
crições para a quinta edição 
do Prêmio Aquino Porto de 
Excelência Gráfica – Criação 
e Produção. Numa promoção 
do Sindicato das Indústrias 
Gráficas no Estado de Goiás 
(Sigego) e da Associa-
ção Brasileira da Indústria 

Na sexta-feira passada, 3 de 
julho, 32 alunos do Programa 
Educação do Trabalhador/Sesi 
Educação de Jovens e Adultos 
receberam o diploma de Ensino 
Médio das mãos do diretor de 
Educação e Tecnologia do Sesi 
Senai, Manoel Pereira da Costa. 
O projeto foi realizado em  
parceria com a prefeitura de 

O Senai Goiás intensifica a 
oferta de ações flexíveis, como 
educação a distância. A meta é 
ampliar o acesso à educação 
profissional. Nessa modalidade 
de ensino, a instituição abriu 
inscrições para os cursos de 

Uma opção diferente e di-
vertida para o mês de julho para 
as crianças é a Colônia de Férias 
do Sesi. Jogos dirigidos, brinca-
deiras, gincanas aquáticas, tra-
balhos manuais, são algumas 
das atividades programadas, 

daquele conselho, Ivan da 
Glória Teixeira, e do coordena-
dor do Prêmio Finep para a 
região Centro-Oeste, Marco 
Antônio Nunes. Às 20h10, está 
prevista a realização de mesa 
redonda, com as presenças dos 
empresários Alexandre Costa 
(Pctel Informática), Melchíades 
da Cunha (Scitech Produtos 
Médicos) e Heribaldo Egídio 
(Equiplex).

Gráfica (Abigraf), regional 
de Goiás, a premiação ocorre 
no dia 18 de setembro, mas 
o julgamento será realizado 
entre os dias 17 e 21 de  
agosto. O prazo para inscri-
ções encerra-se no dia 7 de 
agosto. Informações pelo 
telefone (62) 3223-6515.

Goiânia e com a Secretaria 
Municipal de Recursos 
Humanos (SMARH). A parceria 
entre o Sesi Goiás e a adminis-
tração municipal vigora desde 
2005, quando a primeira turma, 
com 14 alunos, foi diplomada. 
Sob coordenação da Escola Sesi 
Canaã, o programa é direciona-
do a servidores municipais. 

empreendedorismo, meio am-
biente, legislação trabalhista, 
segurança no trabalho e tecno-
logia da informação e comuni-
cação, que serão ministrados 
gratuitamente. Informações 
pelo site www.senaigo.com.br

além de muita alegria, diversão 
e a possibilidade de fazer no-
vas amizades. Abertas a filhos 
de trabalhadores da indústria e 
a crianças da comunidade em 
geral, as inscrições poderão ser 
feitas até amanhã.
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