
Até 30 de outubro, estão abertas as inscrições ao 11º Prêmio 
Sistema Fieg de Comunicação, com o tema “A Evolução da 
Indústria Goiana”. Regulamento e ficha de inscrição já estão 
disponíveis no site www.sistemafieg.org.br. Cada participante 
poderá inscrever até três trabalhos em uma das quatro catego-
rias (Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo ou 
Fotojornalismo). A premiação aos vencedores totaliza R$ 42 mil.

O Centro Internacional de Negócios (CIN) e o Conselho 
Temático de Comércio Exterior (CTCOMEX) da Fieg oferecem, no 
dia 29 de outubro, o curso Marketing Internacional, destinado 
a mostrar a importância da elaboração de uma estratégia para 
as empresas se lançarem ao mercado internacional. Aberto a 
profissionais que buscam ampliar seus conhecimentos sobre 
o assunto, o curso será ministrado pela especialista Ana Vitória 
Alkmin, que tem mais de 15 anos de experiência como consul-
tora e instrutora na área. As inscrições podem ser feitas pelo site 
www.cinfieg.org.br. Mais informações pelo telefone 3501-0044.

Aberta ontem, termina amanhã, na Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange, em Anápolis, a programação de ativida-
des desenvolvidas pelas coordenações dos cursos superiores 
de tecnologia em manutenção industrial e processos químicos, 
no âmbito da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia. Hoje 
e sexta-feira, haverá minicursos e oficinas voltados à temática 
do evento, Ciências Eletromecânicas e Químicas aplicadas aos 
Processos Tecnológicos Industriais, além de palestras técnicas.

Como faz tradicionalmente, o Sesi Goiás preparou programa-
ção especial para comemorar o Dia das Crianças, na segunda-fei-
ra (12 de outubro), das 8 às 17 horas. Nas unidades de Goiânia, 
Aparecida de Goiânia e Anápolis, haverá atividades esportivas 
e recreativas, brincadeiras lúdicas, gincanas, sorteio de brindes 
e distribuição de picolé, pipoca e algodão-doce. Em Goiânia, a 
data será comemorada no Sesi Clube Ferreira Pacheco, no Setor 
Santa Genoveva. Trabalhadores da indústria terão entrada fran-
ca (mediante apresentação de crachá) e crianças devem estar 
acompanhadas dos pais.
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