
Numa parceria entre a Fieg e 
o governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de Infraestrutura, será 
realizado, no próximo dia 7, no 
auditório da Casa da Indústria, 
sede da Federação, a partir das 
8 horas, o seminário Integração 
Hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná. 
Em debate, o projeto de expan-
são e modernização da hidrovia, 
a montagem de um plano dire-
tor para o modal e a criação do  

Na próxima segunda-feira, às 
18h30, na Associação Comercial 
e Industrial de Aparecida de 
Goiânia (Aciag), será realizada a 
apresentação dos prêmios Finep 
de Inovação e Goiás de Inovação 
2009, numa promoção da Fieg, 
por meio do Conselho Temático 
de Desenvolvimento Tecnológico 

Com sete propostas seleciona-
das, Goiás foi o segundo Estado 
que mais aprovou projetos no 
Edital Senai Sesi de Inovação 
2009, destinado ao desenvolvi-
mento de pesquisas de produtos 
e processos industriais e de ino-
vação social. Das 17 propostas 
apresentadas por Goiás, 7 foram 
aprovadas. O desenvolvimento 
mobilizou parceria entre em-
presas goianas e unidades de 

A etapa estadual do Inova 
Senai Sesi está com inscrições 
abertas até o dia 7 de agos-
to, com edital disponível nos 
sites www.sesigo.org.br e  
www.senaigo.com.br. O objeti-
vo é desenvolver a atitude de 

Em parceria com o Aeroclube 
de Goiás, a Faculdade de 
Tecnologia Senai Ítalo Bologna 
abriu inscrições para cursos de 
aperfeiçoamento em metrologia e 
soldagem, destinados aos profis-
sionais que atuam na área da 

G5 + 1. O grupo será formado 
por Goiás, Paraná, Mato Grosso 
do Sul, São Paulo, Minas Gerais 
e Distrito Federal. Além de repre- 
sentantes dos cinco gover- 
nos e da diretoria da Fieg, está 
prevista a participação do 
diretor-geral do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes, Luiz Antônio Pagot 
e de investidores em potencial, 
entre outros.

e Inovação, e da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep). A partir 
das 20h10, está programada 
mesa redonda com a participa-
ção dos empresários Alexandre 
Costa (Pctel Informática), 
Melchíades da Cunha (Scitech 
Produtos Médicos) e Heribaldo 
Egídio (Equiplex).

educação profissional do Sesi/
Senai de Goiânia, Aparecida de 
Goiânia, Rio Verde e Niquelândia. 
Organizado desde 2004 pelo 
Senai Nacional, o edital incluiu 
este ano a participação do Sesi, 
com atuação na área de respon-
sabilidade social. Ao todo, foram 
aprovados 55 projetos de 17 
unidades do País, que deverão ser 
executados em 18 meses, a partir 
de setembro. 

criatividade, empreendedorismo e 
inovação por meio da elaboração e 
implementação de novos projetos 
nas modalidades: produtos tec-
nologicamente inovadores; pro- 
cessos tecnologicamente inova-
dores e demais inovações.

aviação. O programa de metrolo-
gia é voltado para a manutenção 
de motores de aeronaves e o de 
soldagem abrange os processos 
Mig/Mag, Tig, Eletrodo Revestido 
e Oxi-Acetilênico. Informações 
pelo telefone (62) 3226-4500.
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