
Aberto desde o dia 15 de 
julho, o edital do Programa 
Pappe Integração oferece re-
cursos no valor de R$16,5 mi-
lhões, da Finep e Fapeg. O pro-
grama prevê apoio, na forma 
de subvenção econômica, a 
empresas de base tecnológi-
ca, constituídas legalmente 
há pelo menos um ano e que 

A Usina São Francisco, em 
Quirinópolis, pertencente ao 
Grupo USJ, assinou contrato 
com o Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL Goiás), para qualificar o 
parque de fornecedores goiano. 
Inicialmente, a usina, única em-
presa âncora deste PQF, indicou 

Dia do Estagiário
No próximo dia 18, em 

Goiânia, o IEL Goiás reúne seu 
quadro ativo de estagiários 
para celebrar a data em um 
evento de integração, infor-
mação e premiação. A pro-
gramação consta de ginástica 
laboral, exibição do vídeo 
Entrevista com Estagiário, 
seguida de orientações e 
comentários pelo consultor 
e instrutor do Instituto de 
Formação Gerencial (IFG), 
Rubens Berredo. 

As empresas interessa-
das em integrar a missão 
empresarial que participará 
da Rodada Internacional 
de Negócios 2011, parale-
lamente à Feira Multissetorial 
Expocruz, em Santa Cruz de la 
Sierra, na Bolívia, terão até o 

Inovação

PQF no setor sucroenergético

Expocruz

tenham tido, no ano passado, 
receita bruta inferior a R$ 2,4 
milhões. O Núcleo de Inovação 
de Goiás/Fieg oferece pesqui-
sadores e especialistas em 
varias áreas do conhecimento, 
para auxiliar as empresas na 
apresentação de propostas. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1752.

20 fornecedores para o pro-
grama, que já começou as ativi-
dades e tem previsão de término 
em 2013. Serão 15 meses de 
qualificação para tornar a cadeia 
produtiva hábil a fazer negócios 
e modernizar sua gestão, com 
foco na sustentabilidade.

dia 15 para providenciar sua 
inscrição. A organização ofi-
cial da missão está a cargo da 
Fieg, por meio de seu Centro 
Internacional de Negócios 
(CIN) e do Conselho Temático 
de Comércio Exterior. Outras 
informações, (62) 3219-1488.

AGENDA DE EVENTOS
Poder disciplinar
O Sindicato da Indústria 

de Reparação de Veículos 
e Acessórios no Estado de 
Goiás (Sindirepa) receberá, no 
Palácio da Indústria, dia 16 de 
agosto, às 19 horas, o advoga-
do e especialista em Direito do 
Trabalho Rafael Lara Martins, 
para falar sobre o poder dis-
ciplinar do empregador, tipos 
de penalidades aplicadas, 
requisitos e interpretações. 
Informações pelo telefone (62) 
3224-0121.


