
Como parte das atividades 
do Dia Mundial de Luta con-
tra a Tuberculose, no próximo 
dia 24, a equipe de Saúde do 
Sesi Goiás desenvolve ação 
no Parque Vaca Brava a partir 

Amanhã é o último dia para 
inscrições nos Jogos do Sesi – fase 
municipal. O regulamento está 
disponível no site do Sesi Goiás 
– www.sesigo.org.br. A novidade 
este ano é a inclusão de novas 

O Centro Internacional de 
Negócios da Fieg (CIN) con-
vida indústrias goianas para 
encontro de negócios com 
empresas da Malásia, no dia 
31, no Hotel Intercontinental, 
em São Paulo. Poderão partici-
par os setores de dispositivos 

No dia 24 de março, a partir 
das 7h30, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai Goiás) entregará à co-
munidade e ao setor produtivo 
novos ambientes de ensino e 
de prestação de serviços técni-
cos e tecnológicos nas áreas de 
solda, plástico, ferramentaria 
e manutenção de aeronaves, 
implantados na Faculdade de 

Embora a crise tenha afetado 
a atividade industrial em Goiás 
de forma mais branda do que 
em outras regiões mais indus-
trializadas, o setor defende um 
reforço nas medidas já adota-
das para amenizar impactos 
sobre a economia. O presidente 
da Fieg, Paulo Afonso Ferreira, 
avalia que ainda há espaço para 

Tecnologia Senai Ítalo Bologna, 
no Setor Centro-Oeste, em 
Goiânia. O evento integra as 
comemorações dos 57 anos 
da instituição no Estado e 
prevê, ainda, a entrega do 
laboratório de automação e 
de tecnologia da informação, 
dentro do Programa Senai de 
Automação e Tecnologia da 
Informação (Psati).

novas e urgentes providências 
para facilitar o acesso das em-
presas ao crédito, reduzir seu 
custo e regularizar o fluxo dos 
empréstimos. A desoneração de 
investimentos e o combate sem 
tréguas à burocracia também 
contribuiriam para melhorar o 
ambiente de negócios, sustenta 
Paulo Afonso.

das 6h40, com o objetivo de 
informar a população sobre as 
formas e a importância de rea-
lizar o tratamento da doença 
até o fim – o que aumenta as 
possibilidades de cura.

modalidades na competição, 
como peteca, sinuca, dama e 
dominó. Os trabalhadores-atle-
tas disputam uma vaga para a 
fase estadual. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1333

médicos e de descartáveis 
(área médica). A organiza-
ção do evento é do Escritório 
Comercial da Embaixada da 
Malásia em São Paulo, ligado 
ao governo daquele País. 
Informações pelo telefone  
(11) 3285-2966.
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