
Além de premiação em dinheiro (até R$ 4,5 mil), os primeiros 
colocados em cada categoria (micro/pequena empresa, média 
e grande empresa) estão classificados à fase nacional do con-
curso. A 10ª edição do Prêmio IEL de Estágio teve patrocínio do 
Sebrae Goiás, Ambev e Coca-Cola e apoio do Sesi, da Prefeitura de 
Valparaíso de Goiás e do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da 
Arte, ligado à Secretaria de Educação do Estado de Goiás.

Com projetos inovadores e de bons resultados para orga-
nizações onde atuam, sete estudantes universitários goianos 
conquistaram o Prêmio IEL de Estágio, entregue ontem pelo 
Instituto Euvaldo Lodi. Anna Híria Souza, André Mendonça, 
Rafael de Pádua, da UFG; Vanessa Dias, da Estácio de Sá; Melissa 
Pereira, da Universo; e Jorge Barroso e Marina Echavarria, da 
PUC, desenvolveram suas experiências na GSA-Gama Sucos e 
Alimentos; Terral Construtora, EBM Incorporações, Heinz Brasil 
e H-LOG Logística Hospitalar. 

A Unidade Integrada Sesi Senai Aparecida de Goiânia sedia 
sábado, das 8 às 14 horas, o Dia Nacional da Construção Social, 
considerado o mais importante evento de responsabilidade 
social do setor no País. Promovida nacionalmente pela Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e realizada em Goiás 
anualmente pelo Sinduscon-GO e Serviço Social da Indústria da 
Construção (Seconci-GO), em parceria com as instituições do 
Sistema Fieg, a ação oferecerá aos participantes serviços gratui-
tos em saúde (foto), educação, cidadania e lazer.

Disputa nacional

IEL premia estagiários

Construção social

O Centro Internacional de Negócios da Fieg recebe até ama-
nhã inscrições ao United States + Brazil Business Matchmaking, 
que será realizado de 2 a 7 de novembro, em Houston, no Texas. 
A ação é destinada a promover aproximação comercial entre ex-
portadores brasileiros e importantes importadores americanos. 
Por meio de uma agenda de negócios, o projeto visa recupe-
rar, ampliar e consolidar o espaço do Brasil no mercado norte-
-americano, que vem retomando gradativamente estabilidade e 
crescimento, após efeitos da crise de 2008. O evento tem como 
público-alvo empresas dos setores de alimentos e bebidas, cons-
trução, madeira e móveis e saúde e médico-hospitalar. Mais in-
formações pelo telefone 3219-1488. 

Negócios entre Brasil e EUA


