
A Rede Metrológica Goiás, 
que integra o Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL), incluiu em seu plano 
de atividades definido para este 
ano a realização de rodadas de 
Programas Interlaboratoriais. 
Cada rodada tratará de temas 
específicos, incluindo uma so-
bre água e outra sobre semente. 

A Fieg e o Sindicato das 
Indústrias do Vestuário do 
Estado de Goiás (Sinvest) re-
alizam, no próximo dia 4, na 
Casa da Indústria, às 12 horas, 
almoço para lançamento da 
feira Goiás Mostra Moda. O 

Em parceria com o Grupo 
Mabel, a Unidade Integrada 
Sesi Senai Aparecida oferece 
gratuitamente o curso de au-
xiliar de produção destinado 
à qualificação de portadores 
de necessidades especiais. A 

Em todos esses anos, o Sesi 
Goiás tem desenvolvido ações 
diversas dentro das empresas, 
buscando facilitar o acesso 
dos trabalhadores aos seus 
serviços, que contemplam a 
oferta de unidades móveis 
para tratamentos odontológi-
cos, atividades esportivas e 
culturais, cursos de educação 

No sábado, 28, o Serviço 
Social da Indústria (Sesi) com-
pleta 56 anos de atuação em 
Goiás, reforçando sua missão de 
trabalhar pela melhoria da qua-
lidade de vida dos trabalhadores 
na indústria e de seus familiares. 
Com 15 unidades fixas, entre 
centros de atividades, clubes e 
colônia de férias, instaladas nas 

alimentar, ações educativas e 
preventivas em saúde e segu-
rança no trabalho. Além disso, 
a instituição oferece ginás-
tica na empresa, por meio de 
profissionais qualificados, e 
educação básica em salas de 
aula dentro do ambiente de 
trabalho, numa parceria com 
as empresas atendidas.

cidades de Anápolis, Aruanã, 
Aparecida de Goiânia, Barro 
Alto, Catalão, Goiânia, Minaçu, 
Niquelândia, Itumbiara e Rio 
Verde, o Sesi Goiás atendeu, 
apenas no ano passado, a 496 
indústrias e empresas de seg-
mentos diversos. Sua atuação 
estendeu-se além das unidades 
fixas, cobrindo 73 municípios.

As duas restantes terão como 
foco a área de calibração. Os 
programas consistem na coleta 
e na análise de amostras de 
produtos, materiais e/ou equi-
pamentos de laboratórios que 
permitem visualizar a situação 
de cada um dos participantes, 
em conjunto. 

evento apresentará as tendên-
cias da moda e do mercado 
de vestuário, com apoio do 
Sebrae-GO, Senai, Senac, UFG, 
UEG, Universo e Sinroupas, 
além de entidades ligadas à 
indústria do setor no Estado.

iniciativa visa formar profis-
sionais para preenchimento 
de vagas na indústria Mabel. 
Inscrições na Adfego, Av. 
Independência, nº 3.026, Vila 
Nova. Mais informações pelo 
telefone (62) 3202-3313.
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