
As inscrições ao Prêmio Sesi 
Qualidade no Trabalho (PSQT) 
encerram-se no dia 20 e poderão 
ser feitas no site www.sesi.org.
br/psqt. A iniciativa, destinada a 
promover e estimular boas prá-
ticas de responsabilidade social 
entre as empresas industriais, 
chega neste ano a sua 15ª edi-
ção. As empresas interessadas 
em concorrer têm até 31 de ju-
lho para apresentar a descrição 

O prazo para inscrições 
ao Prêmio Aquino Porto de 
Excelência Gráfica - Criação 
e Produção, uma iniciativa do 
Sindicato das Indústrias Gráficas 
do Estado de Goiás (Sigego), ter-
mina no dia 20. A edição 2012 
do prêmio terá coordenação 
técnica da Associação Brasileira 

Qualidade no trabalho 

Excelência gráfica

de Boas Práticas Empresariais 
nas seis categorias previs-
tas: Cultura Organizacional, 
Gestão de Pessoas, Ambiente 
de Trabalho Seguro e Saudável, 
Educação e Desenvolvimento, 
Desenvolvimento Socioambien-
tal e Inovação. As práticas têm 
de estar em execução há pelo 
menos seis meses, contados da 
data de inscrição. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1307.

de Tecnologia Gráfica (ABTG). 
Representantes das indústrias 
gráficas podem fazer suas ins-
crições no site do Sigego (http://
www.premioaquinoporto.org.
br/). Já as agências devem pre-
encher ficha de inscrição e entre-
gar no Sigego. Mais informações 
pelo telefone (62) 3223-6515.

•  Ciclo de seminários
A Fieg e o Sebrae promovem, 
no dia 25, às 19h30, na sede do 
Sebrae em Goiânia, a palestra 
Mercados Competitivos, Rumos 
para Vencer, com o economis-
ta Paulo Rabello de Castro, da 
UFRJ, e diretor-presidente da SR 
Rating. O evento integra o Ciclo 
de Seminários organizado pelas 
duas instituições. As inscrições 
poderão ser feitas pelo número 
0800-5700800, ao custo de um 
quilo de alimento perecível.
•  Inovação
Estão abertas, até 16 de agos-
to, as inscrições para mais uma 
edição do Prêmio Finep. Desta 
vez, a premiação traz uma série 
de mudanças e a principal delas 
é que o prêmio será em dinhei-
ro: serão disponibilizados de R$ 

Agenda de eventos

100 mil a R$ 600 mil para os 
primeiros colocados regionais e 
nacionais de cada categoria, to-
talizando cerca de R$ 9 milhões. 
•  Expocruz 2012
A Fieg e o seu Conselho Temático 
de Comércio Exterior (CTComex), 
por meio do Centro Internacional 
de Negócios da Fieg (CIN), pro-
movem a Missão Prospectiva e 
Rodada de Negócios Expocruz 
2012, no âmbito do Programa 
Al-Invest IV. As inscrições para 
participação na missão termi-
nam no dia 29 de agosto. Maior 
feira multissetorial da América 
Latina, com participação de em-
presários e representantes de 18 
países, a Exprocruz 2012 será 
realizada entre os dias 24 e 29 
de setembro, em Santa Cruz de 
la Sierra, na Bolívia.


