
O volume de recursos desti-
nados a projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação 
tecnológica em Goiás pela 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) em 2010 deverá 
superar em quase 85% o valor 
do investimento médio contra-
tado nos últimos três anos, mé-
dia de R$ 12,85 milhões entre 
2007 e 2009. No total, segundo 
convênios assinados ontem pelo 
presidente da instituição, Luis 
Fernandes, em eventos na Casa 

Somado à contrapartida do 
Tesouro estadual, o volume total 
de recursos em inovação subirá 
para R$ 33,243 milhões, inclu-
indo parcerias entre a Finep, a 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Goiás (Fapeg) e 
UFG. O presidente da Fieg, Paulo 

O Sesi Goiás preparou pro-
gramação especial para toda 
família durante a Corrida Sesi do 
Trabalhador, que será realizada 
neste domingo, a partir das 8h30, 
na Praça Cívica, em Goiânia. No 
Espaço Saúde, haverá exposição 
sobre a dengue, vacinação dupla 
viral e febre amarela, aferição de 

Encerra-se dia 18 o prazo 
para inscrições de empresários 
goianos na Missão Empresarial 
Brasileira ColombiaModa 
2010. A comitiva está sendo 
organizada pela Fieg, por meio 
do seu Centro Internacional 

Amanhã, na Casa da 
Indústria, a CNI, em parceria 
com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil) e a 
Fieg, realiza o Seminário sobre 
Oportunidades de Negócios 
no Mercado Angolano e a 

da Indústria e na Universidade 
Federal de Goiás (UFG), a Finep 
destinará mais de R$ 23,7 
milhões, dos quais R$ 7,520 
milhões para implantação do 
Centro Tecnológico de Goiás, 
R$ 479,2 mil para concessão de 
bolsas para desenvolvimento 
tecnológico, R$ 4,744 milhões 
para pesquisas para produção 
de biodiesel a partir de microal-
gas e R$ 11 milhões para apoio 
a projetos inovadores em micro 
e pequenas empresas. 

Afonso Ferreira, defendeu uma 
“guinada empresarial na área de 
inovação, em todos os níveis” e 
cobrou maior aproximação entre 
a academia e as empresas. “A 
pesquisa desenvolvida nos cen-
tros acadêmicos precisa chegar 
ao chão de fábrica”, declarou.

pressão arterial e glicemia dos 
adultos, além de minipalestras 
sobre doenças sexualmente 
transmissíveis, tabagismo, al-
coolismo e drogas. Os partici-
pantes poderão participar ainda 
de oficinas e atividades recreati-
vas, com direito a brindes. A par-
ticipação é gratuita.

de Negócios (CIN). Em sua 
21ª edição, a mostra será re-
alizada de 24 a 31 de julho 
em Medellín, na Colômbia. 
Informações pelo telefone 
(62) 3219-1488 ou pelo e-mail 
cin@sistemafieg.org.br.

Feira Internacional de Luanda 
(Filda). O evento terá a partici-
pação de João Ulisses Rabelo 
Pimenta, da Unidade de 
Inteligência Comercial Apex-
Brasil, e de Carlos Eli Tedesco, 
da Unidade de Comércio 
Exterior da CNI.
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