
A Fieg continua sua cam-
panha de mobilização para 
incentivar a participação do 
setor industrial no processo 
de renovação da diretoria do 
Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Meia Ponte. A eleição 
dos novos membros está pre-
vista para 30 de junho. O prazo 

As inscrições à primeira 
edição do Prêmio Nacional 
de Inovação 2011, da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), encerram-se 
no dia 13 de maio. Os vence-
dores na categoria gestão da 
inovação terão seus projetos 

A Fieg lança dia 29, às 
9h30, na Casa da Indústria, o 
Núcleo de Inovação de Goiás 
(NIG), destinado a atender às 
demandas de micro e peque-
nas empresas. A missão é 
estimular a adoção pelas in-
dústrias de planos de gestão 

para inscrição e habilitação dos 
interessados encerra-se dia 
6 de maio e a divulgação da 
relação final dos candidatos 
habilitados está programada 
para 27 de maio. Informações 
no Conselho Temático de Meio 
Ambiente da Fieg, pelo tele-
fone (62) 3219-1326.

Prêmio nacional

Núcleo de inovação

Eleições

pré-aprovados para o Edital 
Senai Sesi de Inovação e 
poderão receber de R$ 300 a 
R$ 600 mil para desenvolver 
produtos, serviços e processos 
inovadores. Inscrições e infor-
mações no site http://www.
cni.org.br.

da inovação, promover sua ca-
pacitação nesta área, orientá-
las na elaboração de projetos 
inovadores e na captação de 
recursos de instituições finan-
ciadoras como Finep e CNPq. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1719.

. 27 de abril – Aperfeiçoar 
a capacidade de negociação 
dos líderes sindicais empresari-
ais por meio de simulação de 
casos concretos. É o objetivo da 
Oficina de Negociação Sindical, 
que será realizada na Casa da 
Indústria. Informações pelo tele-
fone 3219-1752.

. 27 de abril – Os riscos e as 
oportunidades que poderão sur-
gir a partir das mudanças climáti-
cas no setor sucroalcooleiro 
serão tema do evento promovi-
do pelo Sifaeg. Informações pelo 

telefone (62) 3219-1419.
. 27 e 29 de abril – Senai 

Goiás e Sebrae, com apoio 
do Sinveste e Sinroupas, rea-
lizam, no Palácio da Indústria, a 
Oficina de Criativação - Diário 
de Inspirações Verão 2012. 
Informações pelo telefone (62) 
3250-2319.

. 28 de abril (início) – O 
IEL, em parceria com o Sebrae, 
oferece o curso de Capacitação 
Empresarial em Gestão 
Laboratorial. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1448.

AGENDA DE EVENTOS


