
Dentre as várias ações des-
tinadas a promover melho-
rias na cadeia produtiva da 
construção civil, no âmbito do 
programa Arranjo Produtivo 
Local (APL) do setor, a Fieg, 
o Sinprocimento e Crea pro-
movem, dia 22, palestra so-
bre os reflexos da Norma de 

Construção civil
Desempenho na Indústria 
da Construção. O assunto 
será abordado por Daniel 
de Luccas, diretor récnico da 
Luccol Engenharia, e Álvaro 
Almeida, analista técnico da 
ABNT. Inscrições gratuitas até 
o dia 20, pelo e-mail contato@
produtosdecimento.com.br. 

• Expocruz 2012 – A 
Fieg, por meio de seu Centro 
Internacional de Negócios e 
Conselho Temático de Comércio 
Exterior, lança hoje, às 9 horas, 
na Casa da Indústria, a mis-
são empresarial à Rodada de 
Negócios e Feira Expocruz 2012, 
que ocorre em Santa Cruz de la 
Sierra, Bolívia. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1488.
• Capacitação – Hoje, a 
Escola Senai Vila Canaã, em 
Goiânia, entrega certificados 
a 15 adolescentes internos 
do Centro de Atendimento 
Socioeducativo (Case) que con-
cluíram o curso de panificação/
confeiteiro desenvolvido por 
meio do Pronatec, em parceria 
com a Associação de Proteção e 
Assistência ao Reeducando e a 
Escola Estadual Vida Nova.
• Estágio premiado – As 
inscrições ao Prêmio IEL de 
Estágio 2012 poderão ser rea-
lizadas no www.sitedoestagio.
com.br/premio até o dia 25 
deste mês. Estudantes goianos 
disputam prêmios de até R$ 4,5 
mil nas categorias micro/peque-
na, média e grande empresa. 
O melhor orientador das ins-
tituições de ensino e o melhor 
supervisor nas empresas rece-
berão R$ 2 mil, cada um.

Agenda de eventos

• IEL cursos – Na progra-
mação de junho, o IEL Goiás 
coloca à disposição de profis-
sionais e técnicos os cursos 
de: Interpretação e Auditoria 
Interna da OHSAS 18001:2007 
(dias 20 a 22); Auditoria em 5S 
+ 8S On Line (dias 21 e 22); 
Auditoria Interna da NBR ISO/
IEC 17025:2005 (dias 27 e 
28); e Interpretação e Auditoria 
Interna/NBR ISO 14001:2004 
(de 27 a 29). Inscrições pelo site 
www.ielgo.com.br
• Inovação – Dia 21, a Casa 
da Indústria sedia o evento Café 
com Inovação, para apresenta-
ção do Prêmio Finep 2012, 
cujas inscrições estão abertas 
até 16 de agosto. A promoção 
inova com prêmio em dinheiro, 
de R$ 100 mil a R$ 600 mil, to-
talizando cerca de R$ 9 milhões.
• Sesi Jaiara, 40 anos – O 
Sesi Jaiara, em Anápolis, com-
pleta dia 18 de junho 40 anos 
de atuação e prepara progra-
mação especial de aniversário. 
• Doação de sangue – 
Amanhã será realizada a cam-
panha Doe Sangue, Doe Vida, 
desenvolvida há 11 anos por 
alunos e professores do Sesi 
Campinas, em prol do Banco 
de Sangue do Hospital Araújo 
Jorge, em Goiânia.


