
Está aberto o concurso que 
vai premiar a melhor frase so-
bre o tema A Importância do 
Estágio na Minha Formação 
Profissional. O IEL Goiás 
encerra as inscrições, que 
podem ser feitas pelo site   

Hoje, na Casa da Indústria, 
será lançado o Prêmio Goiás de 
Gestão Ambiental 2011, rea-
lizado pela Fieg, em parceria 
com as secretarias estaduais 
de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos e de Indústria e 
Comércio, Faeg, Ibama e 
Sebrae. Entre outros objetivos, 
a proposta é reconhecer e di-
vulgar iniciativas de pessoas ju-
rídicas, físicas e ONGs que mais 
se destacaram em Goiás com 

Estágio e concurso

Gestão ambiental

www.sitedoestagio.com.br, no 
dia 5 de agosto. De caráter 
socioe-ducativo, o concurso 
tem o objetivo de incentivar 
a criatividade e a reflexão do 
estudante sobre prática e re-
sultados do estágio.

ações de relevante valor ambi-
ental, assegurando o princípio 
do desenvolvimento susten-
tável. Além da apresentação 
do regulamento do prêmio, 
haverá a palestra Economia 
Verde para o Desenvolvimento 
Sustentável, com a gerente 
de Política Ambiental da ONG 
Conservação Internacional do 
Brasil, Helena Boniatti Pavese. 
Informações pelo telefone (62) 
3219-1326.

Selo Lajes Santa Inês 
– A Casa da Indústria sediará, 
hoje, às 20 horas, o lançamen-
to, pelos Correios, do selo alu-
sivo aos 30 anos da empresa 
Lajes Santa Inês. A empresa 
atua desde 1981 no mercado 
de lajes pré-fabricadas, tendo 
sido a pioneira na utilização da 
tecnologia de lajes treliçadas 
na região de Goiânia. 
 Negócios na China – A 
Fieg, por meio do Conselho 
Temático de Comércio Exterior 
(Ctcomex) e do Centro 
Internacional de Negócios 
(CIN), realiza o seminário 
Oportunidades de Negócios 
entre o Brasil e a China e pro-
move o Lançamento da Missão 
Empresarial Brasileira à China 
2011. Direto de Santa Catarina, 

o evento será realizado por 
videoconferência no dia 6 de 
julho, na Casa da Indústria, 
das 14 horas às 16h20. As ins-
crições poderão ser feitas até 4 
de julho. Informações pelo tele-
fone (62) 3219-1488.

Tributos – Com apoio do 
Senai Goiás e do Sindicato 
das Indústrias Farmacêuticas 
no Estado de Goiás, o 
Escritório Azevedo Sette 
Advogados realiza seminário 
sobre questões tributárias 
e concorrenciais no setor 
farmacêutico, hoje, entre 9 
e 13 horas, na Faculdade de 
Tecnologia Senai Roberto 
Mange, em Anápolis. 
Informações e inscrições pelo 
telefone (62) 3098-3006 ou 
(61) 3035-1616.

AGENDA DE EVENTOS


