
Quais serão os impa- 
ctos que a norma ISO 26000, 
conhecida como norma da 
responsabilidade social, 
provocará nas empresas 
brasileiras quando entrar 
em vigor? Como ela afe-
tará as relações comerciais? 
Como ficará a concorrência 
entre empresas do mesmo 
setor? Para responder a es-
sas e outras perguntas, a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) promoveu, dia 
9 deste mês, em São Paulo, 

Encerra-se no próximo 
dia 30 o prazo para que 
empresas de todo o País 
apresentem propostas para 
concorrer aos recursos ofe-
recidos por meio do Edital 
Senai Sesi de Inovação 
2010, destinado ao desen-
volvimento de pesquisas de 
produtos e processos indus-
trial e de inovação social.O 
aporte por proposta é de 
R$ 200 mil para projetos 
em parceria com departa-
mentos regionais de apenas 
uma das instituições ou de 

As indústrias de Goiás têm 
prazo até o dia 30 para ins-
crever seus trabalhadores à 
18ª edição dos Jogos do Sesi 
– fase municipal, que será re-
alizada de 1º de maio a 31 de 
julho, em Goiânia, Anápolis, 
Aparecida de Goiânia, 
Catalão, Itumbiara, Rio Verde, 

Na terça-feira, dia 20, 
na Casa da Indústria, a Fieg 
lançou o Edital de Projetos 
para Inovações Empresariais 
Coletivas, no âmbito do Projeto 
BID/CNI para o Desenvolvimento 
Territorial, que em Goiás tem 
como foco a cadeia automo-
tiva. O programa dispõe de US$ 
1,8 milhão e assegura apoio a 

encontro entre especialistas 
e empresários de diversos 
setores da indústria. O presi-
dente do Conselho Temático 
de Responsabilidade Social 
da Fieg, Antônio Almeida, 
participou do encontro. Os 
empresários esperam que a 
norma seja uma aliada nas 
negociações com países que 
possuem marcos regulatórios 
menos rígidos, caso de alguns 
concorrentes diretos do Brasil 
no mercado mundial, como 
China e Índia.

R$ 300 mil para as propos-
tas que envolverem as uni-
dades do Sesi e do Senai, 
além de bolsas concedidas 
pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT), por 
meio do Conselho Nacional 
Científico e Tecnológico 
(CNPq). As equipes técnicas 
do Sesi e do Senai darão 
apoio às empresas goianas 
na elaboração de propos-
tas e no preenchimento do 
projeto. Informações pelos 
telefones (62) 3219-1700 e 
3219-1392. 

Niquelândia e Minaçu. As ins-
crições devem ser feitas nas 
unidades do Sesi nas cidades 
que sediarão os jogos. Podem 
participar da competição ho-
mens e mulheres, trabalha-
dores das indústrias, com mais 
de 16 anos. Informações pelo 
telefone (62) 3265-0100.

projetos de fortalecimento de 
atividades econômicas também 
em Pernambuco, com foco no 
setor metal-mecânico, mate-
rial elétrico e cadeias produtivas 
ligadas ao Porto de Suape; no 
Espírito Santo (setor de pedras 
ornamentais); e Acre (setor de 
madeira e móveis). Informações 
pelo telefone (62) 3219-1492.
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