
Quinto município mais com-
petitivo de Goiás, de acordo com 
a Secretaria de Planejamento 
do Estado, Senador Canedo, 
na Região Metropolitana de 
Goiânia, recebe importante re-
forço na área de formação de 
profissionais para atender à de-
manda das indústrias por mão 
de obra qualificada. O Núcleo 
Integrado Sesi Senai Senador 

Experiência bem-sucedida 
de integração da educação 
básica e profissional, o ensino 
articulado oferecido por Sesi 
e Senai será estendido às 
unidades de Aparecida, Rio 
Verde, Catalão, Itumbiara, 
Niquelândia e Minaçu. Apro-
vada pelo Conselho Estadual 
de Educação, a modalidade 
tem três anos de duração, mais 
estágio curricular, com habili-
tação nas áreas de mecânica, 

A segunda edição do Curso 
de Capacitação de Lideranças 
Sindicais será realizada dia 
10 de novembro, entre 8 e 18 

No próximo dia 4 de novembro, 
a Unidade Integrada Sesi Senai 
Niquelândia realiza solenidade de 
formatura do curso de assistente 
administrativo, destinado à quali-
ficação de 13 alunos portadores 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial encerra amanhã sua 
3ª Jornada Tecnológica, com 
palestras e oficinas abertas à 
comunidade. As atividades serão 

Cinquenta e seis trabalha-
dores-atletas participaram  do-
mingo da Meia Maratona de 
Goiânia, comemorativa dos 
76 anos da cidade. Carlindo 
Santana França, da Hidemassa 

Canedo será inaugurado no dia 
4 de novembro, às 19 horas. 
Resultado de parceria com a 
prefeitura, que cedeu espaço 
para a instalação da unidade 
no shopping da cidade, o nú-
cleo nasce sob coordenação da 
Unidade Integrada Sesi Senai 
Aparecida de Goiânia, que já 
atua no município por meio de 
ações móveis.

alimentos, artes gráficas, 
eletrotécnica, eletromecânica e 
química. As unidades do Senai 
em Goiás oferecem ainda cur-
sos de aprendizagem industri-
al, habilitação técnica, qualifi-
cação profissional e graduação 
tecnológica. As inscrições para 
a programação 2010 permane-
cem abertas até o dia 20 de no-
vembro. Informações pelo tele-
fone (62) 3219-1400 ou pelo 
site www.senaigo.com.br

horas, na Casa da Indústria. 
Informações e confirmação 
de presença no telefone (62) 
3219-1400.

de necessidades especiais. A pro-
gramação foi desenvolvida em 
parceria com a Mineração Serra 
Grande, em Crixás. A abertura 
do evento será às 19h30, no au-
ditório do Colégio COC.

desenvolvidas por docentes da 
unidade, além de colaboradores 
e consultores de várias empresas 
da área de tecnologia da infor-
mação. Informações pelo tele-
fone (62) 3269-1200.

Comercial de Pães, e Janivan 
Lima da Silva, dos Correios, 
foram classificados em 1º lu-
gar e representarão Goiás na 
Corrida de São Silvestre, com 
apoio do Sesi.
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