
Personagens de Monteiro 
Lobato, como o Saci-Pererê, 
sairão dos livros direto para o 
palco em Goiânia. Essa será  
apenas uma das tantas histórias 
que serão apresentadas ao 
público durante o Festival Sesi 
Bonecos do Brasil, sábado 
e domingo, na Praça Cívica. 
Grupos dos quatro cantos do 

País mostrarão suas perfor-
mances em palcos montados 
ao ar livre especialmente para 
o projeto. Com entrada gratui-
ta, a palavra de ordem do fes-
tival é diversão. Goiânia será 
a terceira cidade a receber o 
Festival de Teatro de Bonecos 
nesta edição. Informações no 
site www.sesibonecos.com.br.

Bonecos do Brasil

Os laboratórios de análise 
de água situados em Goiás e 
outras regiões têm prazo de 
25 de agosto a 10 de setem- 
bro para se inscreverem 
na rodada de Comparação 
Interlaboratorial, organizada 
pela Rede Metrológica Goiás. 
Entre a abertura das inscrições 
até a entrega dos relatórios, a 
Rede prevê três meses de ativi-
dades dentre a coleta, ensaios 
e resultados. O Programa de 

Comparação Interlaboratorial, 
requisito da NBR ISO/IEC 
17025, determina o desempe-
nho individual dos laboratórios 
participantes em relação aos 
ensaios propostos, para que 
possam agregar valor ao con-
trole de qualidade e demons-
trar confiabilidade dos dados 
que estejam produzindo, ofere-
cendo confiança adicional a 
seus clientes. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1440.

Rodada Interlaboratorial de Água

Os resultados do 5º Prêmio 
de Excelência Gráfica Regional 
de Goiás serão divulgados no 
dia 18 do próximo mês, no audi-
tório João Bennio, na Casa da 
Indústria. Criado em 2005 pelo 
Sindicato das Indústrias Gráficas 
do Estado de Goiás (Sigego) e 
pela Associação Brasileira da 
Indústria Gráfica – Regional 
de Goiás (Abigraf), o prêmio 

tem como objetivo estimular a 
criatividade e a qualidade dos 
trabalhos gráficos produzidos 
no Estado. As peças vencedoras 
da etapa regional serão classi-
ficadas para a final do Prêmio 
Nacional de Excelência Gráfica 
Fernando Pini, programado para 
novembro em São Paulo. O regu-
lamento pode ser consultado no 
site www.abigraf.org.br.

Excelência gráfica

Considerado o maior evento 
multisetorial da América Latina 
e principal vitrine para empre-
sas interessadas em exportar 
produtos e serviços, a edição 
de 2009 da Feira Internacional 
de Santa Cruz (Expocruz 2009) 
ocorrerá de 21 a 23 de setem-
bro, em Santa Cruz de la Sierra, 
capital econômica da Bolívia. Em 
2008, o evento recebeu 482.571 
visitantes e gerou negócios no 

valor de US$ 179,3 milhões. A 
participação na mostra garante 
a divulgação institucional da 
marca da empresa, o reforço 
de contatos empresariais e 
oportunidades de negócios 
com os demais países latinos. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1488 ou pelo e.mail cin@
sistemafieg.org.br, do Centro 
Internacional de Negócios de 
Goiás (CIN/FIEG).

Negócios latinos


