
Barra de salada de frutas 
com granola; farinha de ban- 
dinha de feijão extrusado, usado 
como ingrediente em prepara-
ções alimentícias; garrafas pet 
reaproveitadas na construção 
e/ou reforma de moradias 
populares sustentáveis. Esses 
projetos, todos goianos, foram 
os vencedores da 7ª edição do 

Edital Senai Sesi de Inovação – 
destinado ao desenvolvimento 
de pesquisas de produtos e pro-
cessos industriais e de inovação 
social no País. As propostas 
aprovadas foram elaboradas 
por empresas goianas em par-
ceria com unidades de educa-
ção profissional das instituições 
de Goiânia e de Aparecida.

Inovação

Termina também no dia 30 
próximo o prazo para inscrição 
ao Prêmio Finep 2010, aberto a 
empresas, instituições de ensino, 
pesquisa, ciência e tecnologia, 
pesquisadores e organizações 
não-governamentais. Neste 
ano, todos os vencedores serão 
contemplados com recursos 
do Programa de Subvenção 
Econômica, que varia entre R$ 
120 mil a R$ 2 milhões, para o 

desenvolvimento de projetos nas 
áreas científica, tecnológica e de 
inovação. Em sua 13ª edição, o 
concurso prevê a participação de 
ONGs na categoria Tecnologia 
Social, concorrendo com insti-
tuições de ensino e pesquisa. 
Como novidade adicional, a 
Finep também vai premiar as 
melhores práticas em gestão da 
inovação. Informações no site 
www.finep.gov.br.

A Unidade Integrada Sesi 
Senai Aparecida de Goiânia 
será sede, em 21 de agosto, 
das celebrações relativas ao 
Dia Nacional da Construção 
Social 2010. Promovido pela 
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC) simul-
taneamente em 21 Estados e 
no Distrito Federal, o evento 
em Aparecida será realizado 

pelo Sindicato da Indústria da 
Construção no Estado de Goiás 
(Sinduscon-GO) e Serviço Social 
da Construção Civil (Seconci-
GO), com apoio da Fieg e 
da prefeitura municipal. Na 
mesma data, será aberto ofi-
cialmente o campeonato anual 
de futebol soçaite – Jogos da 
Construção/2010. Informações 
pelo telefone (62) 3095-5155.

Prêmio Finep 2010

Dia da construção

As inscrições à edição 2010 
do Prêmio Aquino Porto de 
Excelência Gráfica poderão ser 
feitas até o próximo dia 30. 
Poderão participar da maior 
premiação das artes gráficas 
do Estado empresas gráficas, 
agências de comunicação e 
estudantes que inscreverem 
seus serviços gráficos cria-
dos e produzidos dentro do 

território goiano e impres-
sos a partir de 1º/09/2009 
até a data de encerramento 
das inscrições. O evento é 
realizado pela Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica 
– Regional Goiás (Abrigraf/GO) 
e pelo Sindicato das Indústrias 
Gráficas do Estado de Goiás 
(Sigego). Informações pelos 
telefones (62) 3223-6515 / 1062.

Artes gráficas


