
Eternit, Equiplex, Centro-
couros Inhumas, Cipa, Anglo 
American, HP Transportes, 
Votorantim, prefeitura de 
Chapadão do Céu, Escola em 
Tempo Integral Marista Padre 
Lancísio e o Programa Trilhas 
do Brasil foram os grandes 
vencedores da quarta edição 
do Prêmio Goiás de Gestão 
Ambiental. Resultado de uma 
parceria entre Fieg, Sebrae 
Goiás e governo do Estado, por 
meio da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e de Recursos 

Hoje, às 17 horas, no auditório 
da Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg), no Setor 
Leste Universitário, serão divul-
gados os vencedores dos prê-
mios Goiás de Inovação 2009 
e Inova Senai Sesi. No mesmo 
evento, o empresário Fábio 
Bueno Netto fará palestra so-
bre “Máquinas de livros: um 
empreendimento inovador.” 
Criado em 2008 pelo Conselho 

Encerra-se no próximo dia 
18 o prazo para inscrições 
ao curso sobre Exportação 
de Serviços, promovido pelo 
Fieg, por meio do Centro 
Internacional de Negócios 

Criado em 2004, lembrou 
o presidente da Fieg, Paulo 
Afonso Ferreira, o prêmio cum-
pre o propósito, entre outros, de 
estimular o setor empresarial a 
adotar sistemas integrados de 
gestão ambiental, buscando o 
envolvimento direto dos níveis 
de direção das corporações em 

Na segunda-feira, dia 16, 
às 16 horas, no Palácio da 
Indústria, o auditor Eugênio 
César da Silva, gerente de 
Informações econômico-socias 
da Secretaria da Fazenda do 
Estado, fará apresentação sobre 

Hídricos, o prêmio é um reco-
nhecimento a iniciativas mais 
relevantes na área ambiental, 
com foco no desenvolvimento 
sustentável. Neste ano, con-
correram à premiação 46 
projetos, dos quais 26 foram 
classificados em dez catego-
rias, enquanto a ambientalista 
Juvenilia Fernandes Gonçalves 
mereceu menção honrosa. 
A solenidade de entrega do 
prêmio foi realizada ontem, 
no salão do Clube Antônio 
Ferreira Pacheco.

Temático de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação da 
Fieg e entidades parceiras, o 
prêmio é um reconhecimento 
aos esforços de pesquisa e  
inovação realizados por em-
presas, instituições de ciência e 
tecnologia e pesquisadores. O 
Inova Senai Sesi, por sua vez, é 
destinado a desenvolver a cria-
tividade e o empreendedorismo 
de alunos e docentes das uni-
dades Sesi e Senai em Goiás.

de Goiás, em parceria com o 
Banco do Brasil (BB). O curso, 
a cargo da professora Sheila 
Greik, do BB, será realizado no 
dia 26 próximo, entre 8h30 e 
17h30, na Casa da Indústria.

projetos ambientais e de respon-
sabilidade social. Paulo Afonso 
destacou que o Sistema Fieg, por 
meio do Sesi Goiás, lançou um 
programa de conscientização 
ambiental dos trabalhadores na 
indústria, de forma a incorporar 
também o pessoal empregado a 
projetos nesta área.

a nota fiscal eletrônica. O evento 
é uma promoção do Conselho 
Temático de Política Econômica 
da Fieg e a inscrição é gratuita. 
Informações pelo e-mail janu-
aria@sistemafieg.org.br ou pelo 
telefone 3219-1325.
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