
Hoje, a partir das 8h30, na 
Casa da Indústria, será lançada 
a Lei de Inovação (Lei 16.922, 
de 8 de fevereiro de 2010). 
Aprovada recentemente pela 
Assembleia Legislativa e já 
sancionada, a legislação dispõe 

No domingo, 33 alunos de 
30 ocupações industriais do 
Senai Goiás viajam ao Rio de 
Janeiro em busca de medalhas 
na fase nacional da Olimpíada 
do Conhecimento, prova de 
profissões, que será realizada 
de 10 a 13 de março. Ao todo, 
562 competidores do Senai 
do País vão concorrer em 41 
ocupações. Os goianos dispu-
tam em ocupações que vão 
de eletricidade predial à me-
catrônica e robótica. Maior 
evento de educação profis-
sional da América Latina, a 
Olimpíada do Conhecimento 

O Senai Goiás completa dia 
9 de março 58 anos e comemo- 
ra a data com a ampliação do 
projeto de articulação entre a 
Educação Básica e a Educação 
Profissional. Lançada em 2008, 
em Goiânia e Anápolis, a nova 
modalidade foi estendida às 
unidades de Aparecida, Rio 
Verde, Catalão, Itumbiara, 

Amanhã, na Casa da Indústria, 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e a Federação 
das Indústrias do Estado de 
Goiás (Fieg) promovem o 1º 
Seminário Regional: Projeto 
Corte a Burocracia. Entre 8 horas 
e 12h30, estão programadas 

O governador Alcides 
Rodrigues, na ocasião, as-
sinará convênio destinando 
recursos para a contrapartida 
estadual para o Programa de 
Apoio à Pesquisa a Micro e 
Pequenas Empresas (Pappe), 
que será lançado em edital 

sobre o incentivo à inovação 
tecnológica no Estado. O even-
to contará com a participação 
do presidente da Fieg, Paulo 
Afonso Ferreira, e do secretário 
de Ciência e Tecnologia do 
Estado, Joel Sant’anna.

é também passaporte para o 
Torneio Mundial de Formação 
Profissional (WorldSkills), que 
será disputado em Londres, em 
2011. No ano passado, Rafael 
Soares Borges, aluno da Escola 
Senai de Itumbiara, conquistou 
a medalha de bronze em solda-
gem no mundial. O resultado 
ajudou a delegação do Senai, 
representante do Brasil no 
WorldSkills 2009, a ficar em 
terceiro lugar na competição, 
atrás apenas da Coreia do Sul 
e Irlanda, e à frente de Reino 
Unido, Estados Unidos, Japão, 
Alemanha e Canadá.

Niquelândia e Minaçu, com 
abertura de mais 800 vagas. 
Modelo no País no Sistema 
Indústria, a iniciativa facilita o 
acesso dos alunos ao mercado 
de trabalho ao unir teoria e 
prática em cursos de três anos 
de duração, nos quais os con-
cluintes saem com ensino mé-
dio e curso profissionalizante.

apresentações do diretor-geral 
do Dnit, Luiz Antônio Pagot, 
do vice-governador de Minas 
Gerais, Antônio Anastásia, e 
do coordenador executivo do 
Instituto Aliança PROCOMEX, 
John Mein. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1400.

da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Goiás 
(Fapeg), totalizando R$ 18 
milhões. Goiás era um dos 
poucos Estados que ainda não 
contava com dispositivo legal 
de estímulo a investimentos 
em inovação.
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