
Empresas, instituições e 
pesquisadores interessados 
em concorrer ao Prêmio Finep 
2010 poderão se inscrever até 
o próximo dia 30. Neste ano, 
todos os vencedores serão 
contemplados com recursos 
do Programa de Subvenção 
Econômica, que variam entre 
R$ 120 mil e R$ 2 milhões, 
para o desenvolvimento de 
projetos nas áreas científica, 

O Serviço Social da Indústria 
(Sesi) receberá, até 31 de 
agosto, inscrições à 14ª edição 
do Prêmio Sesi Qualidade no 
Trabalho (PSQT). A promoção 
premia indústrias que adotam 
práticas de valorização de traba-
lhadores, respeito ao ambiente 

Referência em forma-
ção de mão de obra para o 
setor automotivo, a Escola 
Senai Vila Canaã irá partici-
par, com estande e palestras, 
da Centromec – Feira de 
Reparação Veicular, que será 

O Centro Internacional de 
Negócios da Fieg (CIN) organi-
za a participação de empresas 
goianas na missão empresa-
rial e na Rodada de Negócios 
da Expocruz 2010, de 20 a 23 
de setembro, em Santa Cruz 
de la Sierra, capital econômi-
ca da Bolívia. Maior evento 
multissetorial da América 

Amanhã termina o prazo 
de inscrição às colônias de 
férias do Sesi em Goiânia, 
Niquelândia e Jaiara. Jogos 
dirigidos, atividades esporti-
vas, recreativas e culturais, 
gincanas e cinema fazem 
parte da programação da 

tecnológica e de inovação. 
Em sua 13ª edição, o concurso 
prevê a participação de orga-
nizações não-governamentais 
na categoria Tecnologia Social, 
concorrendo com instituições 
de ensino e pesquisa. Como 
novidade adicional, a Finep 
também vai premiar as me-
lhores práticas em gestão da 
inovação. Informações no site 
www.finep.gov.br.

e integração comunitária. O  
objetivo é despertar emprega-
dos e empregadores para o exer-
cício da cidadania nas relações 
de trabalho, com foco na sus-
tentabilidade dos negócios e da 
empresa industrial. Informações 
pelo telefone (62) 4002-6213.

realizada de 15 a 17 de julho, 
das 14 às 21 horas, no Centro 
de Convenções de Goiânia. 
Durante o evento, a unidade 
apresentará os produtos e ser-
viços oferecidos pela institui-
ção para o setor automotivo.

Latina, a feira é considerada 
a principal vitrine para em-
presas interessadas em ex-
portar produtos e serviços. As 
inscrições vão até o dia 13 de 
agosto de 2010. Informações 
pelo site www.cinfieg.org.br, 
pelo email cin@sistemafieg.
org.br ou pelo telefone (62) 
3219-1485/1488.

colônia, que oferece opções 
variadas de diversão para 
crianças de 5 a 13 anos, a 
preços que variam de 100 a 
220 reais. Informações pe-
los telefones (62) 4002-6213 
(Goiânia) ou 0800-642-1313 
(interior do Estado).
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