
Hoje, no Palácio do Planalto, 
a presidente Dilma Rousseff 
entrega o Prêmio Finep de 
Inovação 2011. Os vencedores 
receberão recursos não 
reembolsáveis em valores entre 
R$ 120 mil e R$ 2 milhões. No 
total, 24 candidatos selecionados 
e premiados nas cinco regiões 
concorrem à etapa nacional. 

Inovação
Pelo Centro-Oeste, estão no 
páreo a goiana Scitech Produtos 
Médicos, vencedora do prêmio 
nacional em outra edição, a Z 
Tecnologia em Comunicação, do 
Distrito Federal, e o Laboratório 
de Purificação de Proteínas e 
suas Funções Biológicas da 
Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (LPPFB-MS).

Realização do Sinvest e 
Fcem Feiras e Congressos, 
em parceria com a Fieg, foi 
lançada ontem, na Casa da 
Indústria, a 3ª Goiás Mostra 
Moda, que será promovida 
entre 8 e 11 de maio, no 

A Fieg e o Sebrae assinaram 
ontem convênio para fortalecer 
ações e serviços em comércio 
exterior. A parceria, de acordo 
com o presidente do Conselho 

Na segunda-feira, dia 19, a 
dupla de comediantes goianos 
Nilton Pinto e Tom Carvalho 
apresenta-se no Teatro Sesi. O 
show beneficente, do Sistema 
Fieg e da TV Anhanguera, 
pretende arrecadar 50 toneladas 
de alimentos não perecíveis 
para doação a 20 entidades 
filantrópicas. Cada 10 quilos de 

O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, participou da 
posse do novo presidente da 
Celg, dia 9. Humberto Eustáquio 
Tavares Correia assumiu a 
empresa, em substituição ao 

Mostra Moda

Comércio exterior

Show beneficente

Posse na Celg

Centro de Convenções de 
Goiânia. Como novidades, 
haverá a final do concurso 
Brasil Fashion Designers 
Centro-Oeste e será realizada 
a Feira de Tecnologias para a 
Indústria Têxtil (Tecnotêxtil).

Temático de Comércio Exterior 
da Fieg (Ctcomex), Emílio 
Bittar, será inciada já em 
2012, com foco nas micro e 
pequenas empresas.

alimentos, com exceção de sal, 
darão direito a um ingresso. A 
troca poderá ser feita na Casa 
da Indústria. Empresários e 
sindicatos podem se organizar 
para doar grandes quantidades 
de alimentos e levar adultos e 
crianças carentes para assistir à 
apresentação. Informações pelo 
telefone 3219-1470.

vice-governador José Eliton 
Júnior, e vai comandar a 
distribuidora durante a transição 
até a formalização do acordo 
com a Eletrobras, que assumirá 
o controle da empresa.


