
Amanhã, às 9 horas, será 
inaugurado o Centro Integrado 
para Treinamento e Convivência 
– Central de Serviços, do Polo 
Moveleiro de Senador Canedo. 
Trata-se de uma unidade para 
desenvolvimento de atividades 
de treinamento, cursos, semi-
nários, qualificação e forma-
ção profissional, laboratório 

Polo moveleiro
de testes, área de tecnologia, 
biblioteca, refeitório entre 
outros. A solenidade oficial 
será realizada na Quadra 4, 
Módulo 2 do polo, com a pre-
sença de autoridades e lide-
ranças empresariais, entre elas 
o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 
(Fieg), Pedro Alves de Oliveira.

Com sede na Casa da 
Indústria, será lançado na 
segunda-feira, às 14 horas, no 
Teatro Sesi, o Fórum Goiano 
de Inclusão no Mercado de 
Trabalho das Pessoas com 
Deficiência e dos Reabilitados 
pelo INSS (Fimtpoder). Sua 
missão é promover a inclusão 
dessas pessoas no merca-
do de trabalho goiano. Para 
tanto, conta com a parceria 

Nesta quinta-feira, a par-
tir das 8h30, na Casa da 
Indústria, a Financiadora de 
Estudos e Projetos, juntamente 
com o Conselho Temático de 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação da Fieg, realiza 
o Café com Inovação para 
apresentar as novidades da 
15ª edição do Prêmio Finep 

As inscrições ao Prêmio IEL 
de Estágio 2012 poderão ser 
realizadas até segunda-feira, no 
endereço eletrônico www.site-
doestagio.com.br/premio. Em 
sua 8ª edição, o evento reserva 
aos estudantes goianos prêmios 

Pessoas com deficiência

Inovação

Estágio premiado

de entidades empresariais, 
órgãos governamentais da 
União, do Estado de Goiás 
e municípios e entidades da 
sociedade civil com atuação 
nessa área. A solenidade 
deverá contar com presen-
ça do governador Marconi 
Perillo e do secretário nacio-
nal de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, 
Antônio José Ferreira.

de Inovação. As inscrições 
para o prêmio estarão aber-
tas até o próximo dia 16 de 
agosto. Entre as mudanças, a 
premiação será em dinheiro, 
num total de R$ 9 milhões, 
envolvendo a distribuição de  
R$ 100 mil a R$ 600 mil aos 
primeiros colocados regionais 
e nacionais de cada categoria.

de até R$ 4,5 mil nas categorias 
micro/pequena, média e grande 
empresa. O melhor orientador 
(professor) das instituições de 
ensino e o melhor supervisor 
(profissional) nas empresas, re-
ceberão R$ 2.000,00, cada um.


