
O Sindicato das Indústrias 
Gráficas do Estado de Goiás 
(Sigego) e a Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica 
em Goiás (Abigraf-GO) anun-
ciam hoje os vencedores da sé-
tima edição do Prêmio Aquino 
Porto de Excelência Gráfica 

As inscrições à sétima edi-
ção do Prêmio IEL de Estágio 
estarão abertas até o dia 
30 de setembro próximo. 
Estagiários em atividade por 
meio do IEL poderão par-
ticipar nas três categorias de 
premiação – micro/pequena, 

O Sebrae e o IEL Goiás 
realizam a terceira chamada 
para propostas dentro do 
Programa de Qualificação de 
Fornecedores (PQF), com o  
objetivo de promover a 
competitividade das mi-
cro e pequenas empresas 

Em parceria com a TV 
Anhanguera e o Sindicato da 
Indústria da Construção no 
Estado de Goiás (Sinduscon), 
o Sesi Goiás realiza no sába-
do, dia 27, das 8 às 17 horas, 
a 1ª edição do programa 
Ação Social Pró-Emprego, na 

O Conselho Temático de 
Relações do Trabalho da Fieg, 
no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Associativo 
(PDA), realiza o módulo temático 
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– Criação e Produção. A sole-
nidade de entrega dos prêmios 
será realizada no Campus 2 da 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG). Em 2011, o Prêmio 
Aquino Porto de Excelência 
Gráfica recebeu mais de 500 
inscrições. 

média e grande empresa. 
Também poderão concor-
rer professores orientadores, 
profissionais supervisores nas 
empresas e estagiários do 
Sistema Fieg. As inscrições são 
feitas exclusivamente pelo site  
www.sitedoestagio.com.br.

fornecedoras, de serviços e 
produtos. O prazo para envio 
das propostas encerra-se no 
dia 23 de setembro próximo. 
O convênio oferece aporte 
financeiro aos projetos. 
Informações pelo telefone 
(62) 3219-1443.

Escola Municipal Monteiro 
Lobato, em Aparecida de 
Goiânia. O objetivo é captar 
e qualificar de mão de obra 
para a indústria da cons-
trução e outros segmentos. 
Informações pelos telefones 
(62) 3219-1314 

sobre infraestrutura no próximo 
dia 31 de agosto, das 13 às 18 
horas, na Casa da Indústria. 
Informações e inscrições pelo 
telefone (62) 3219-1419.


