
As inscrições ao 6º Prêmio 
Sistema Fieg de Comunicação 
poderão ser feitas até o dia 
29. Veja regulamento no 
site www.sistemafieg.org.br. 
Dividido em quatro categorias 
– jornalismo impresso, tele-
jornalismo, radiojornalismo e 

fotojornalismo –, o concurso 
distribuirá um total de R$ 36 
mil em prêmios aos três primei-
ros colocados em cada uma 
daquelas áreas. Poderão ser 
inscritos trabalhos que ex-
plorem o tema A Evolução da 
Indústria Goiana. 

Prêmio de comunicação

A Finep lançou edital no 
valor de R$ 40 milhões para 
desenvolvimento e implanta-
ção da infraestrutura de dez 
parques tecnológicos, preven-
do-se a concessão de finan-
ciamentos não reembolsáveis 

com valores entre R$ 4 mi-
lhões e R$ 8 milhões. As pro-
postas devem ser enviadas por 
meio eletrônico até o dia 28 
de outubro. É obrigatória a re-
messa de uma cópia impressa 
até o dia 29 de outubro. 

Parques tecnológicos

Três alunos do ensino mé-
dio articulado do Sesi Senai 
Anápolis estão classificados 
para representar Goiás na fa-
se final da 2ª Olimpíada Na-
cional de História do Brasil, 
promovida pela Universidade 

Estadual de Campinas (Uni-
camp), dias 23 e 24 de ou-
tubro. Estudantes do 2º ano 
do curso técnico em química, 
eles concorreram com 5 mil 
equipes de escolas públicas 
e particulares de todo o País.

Olimpíada de História

As inscrições para o 17º 
Concurso Falcão Bauer – Prêmio 
CBIC de Inovação Tecnológica 
encerram-se no próximo dia 29. 
O concurso, destinado a incenti-
var o desenvolvimento de novos 
produtos e tecnologias para o 
setor da construção, é resultado 
de parceria entre a Comissão 

de Materiais e Tecnologia da 
Câmara Brasileira de Indústria 
da Construção (Comat/CBIC) 
e o Instituto Falcão Bauer 
de Qualidade, com apoio do 
Sistema Fieg. Informações 
pelo telefone (62) 3095-5155 
ou via email comatcbic@sin-
duscongoias.com.br.

Concurso Falcão Bauer

Com 80% de concluintes 
de cursos empregados, as 
unidades de educação pro-
fissional do Senai em Goiás 
oferecem capacitação em di-
versas áreas, de acordo com 
as necessidades do mercado 
de trabalho. As inscrições 
para a programação 2011 

estarão abertas até novembro 
para cursos nas modalidades 
de aprendizagem industrial, 
habilitação técnica e para o 
vestibular das graduações tec-
nológicas. Mais informações 
pelos telefones 4002-6213, 
em Goiânia, e 0800 642-1313, 
para demais localidades.

Qualificação e emprego


