
Evento dedicado à Gestão de Negócios, o BPM Day será reali-
zado em Goiânia dia 4 de dezembro, na Casa da Indústria, a partir 
das 8 horas, com discussão de temas ligados ao BPM (Business 
Process Management), com apresentação de casos práticos. 
A promoção é da Associação de Profissionais de Processos de 
Negócio (ABPMP Brasil), com apoio da Fieg e do IEL. As inscrições 
são gratuitas e devem ser feitas no site abpmp-br.org.

Novas maneiras de aquisição de conhecimento e habilidades 
para o século 21 serão apresentadas na etapa regional do Torneio 
de Robótica First Lego (FLL), que o Sesi Canaã, em Goiânia, sedia 
amanhã e sábado. Ao todo, 31 equipes de Goiás, Mato Grosso, do 
Distrito Federal e Tocantins disputam vaga para a fase nacional, 
que será realizada de 13 a 15 de março de 2015, em Brasília.

Goiânia sediará amanhã encontro, já realizado em outras capi-
tais desde a Copa do Mundo, para discutir o enfrentamento à ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes. A ação, do Ministério 
do Turismo, com apoio do Projeto ViraVida, do Sesi, é destinada a 
reforçar o uso das estratégias de prevenção a esse tipo de crime, 
considerado hediondo. Na oportunidade, serão anunciados da-
dos de exploração sexual de crianças e adolescentes em Goiânia 
e dos municípios do entorno.

Até 7 de dezembro estão abertas inscrições ao Prêmio 
Nacional de Inovação, iniciativa da Mobilização Empresarial 
da Inovação (MEI) e realização da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e do Sebrae, com apoio da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), do Movimento Brasil Competitivo 
(MBC) e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O prê-
mio é destinado a reconhecer as empresas brasileiras que con-
tribuíram para o aumento da competitividade do País por meio 
da utilização de sistemas e técnicas voltados para o aprimora-
mento da gestão da inovação. Mais informações e inscrições 
pelo site http://www.premiodeinovacao.com.br.
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O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, entrega presen-
te ao embaixador de Portugal, Francisco Ribeiro Telles, durante 
encontro segunda-feira, na Casa da Indústria. A visita, coorde-
nada pelo Conselho Temático de Comércio Exterior da Fieg, teve 
como objetivo apresentar potencialidades de Goiás, destacando 
oportunidades de negócios na industrial e comércio bilateral.
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