
A Fieg, por meio de seu 
Conselho Temático de Política 
Econômica, promoverá, nas 
próximas semanas, encon-
tros com as equipes técnicas 
dos candidatos ao governo 
de Goiás para debater seus 
respectivos planos de ação 
para 2011/2014. O primeiro 

Para facilitar o acesso ao 
mercado de trabalho e atender à 
demanda das indústrias, o Senai 
Goiás realiza diversas ações de 
educação profissional voltadas 
para pessoas com deficiência. 
Uma delas é o curso de auxiliar 
administrativo, que será ministra-
do pela Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg), em Goiânia.  

Na próxima quarta-feira, 
dia 9, às 10 horas, o presidente 
da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), Luis Manuel 
Rebelo Fernandes, fará palestra, 
na Casa da Indústria, sobre a 
instituição, sua missão, visão e 
perfil de atuação no fomento 
ao setor de ciência, tecnolo-
gia e inovação (CT&I), além de 
apresentar aos empresários as 

O Sesi Goiás realizará a 
Corrida do Trabalhador 2010 
no próximo dia 13. Com par-
tida da Praça Cívica às 8h30, 
homens e mulheres terão de 
concluir um percurso de 10 e 5 
quilômetros, respectivamente. 
Os dois primeiros colocados 
nas categorias masculino e 

O Sesi e as Secretarias 
Estadual e Municipal de Saúde 
realizam segunda-feira (7), às 
8h30, na Casa da Indústria, 
o lançamento da Campanha 
Sesi de Combate à Dengue no 

será realizado dia 8, terça-
feira, às 8 horas, na Casa da 
Indústria, com a assessoria 
do pré-candidato Marconi 
Perillo. Na oportunidade, 
representantes do setor in-
dustrial poderão apresentar 
sugestões e críticas à pro-
posta em elaboração.

A programação abrange as 
áreas de gestão e informática, 
com carga horária de 119 horas. 
O conteúdo abordará temas que 
vão da comunicação interpes-
soal aos pontos fundamentais 
no atendimento ao cliente, além 
de introdução à informática, com 
Windows, Word, Excel e Internet. 
Informações pelo telefone (62) 
3269-1200. 

possibilidades de financiamento 
de projetos naquelas áreas. O 
evento é uma promoção conjun-
ta da Fieg, Finep, Universidade 
Federal de Goiás, Comissão 
Pró-Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Goiânia da 
Câmara Municipal e outros par-
ceiros. Informações e confirma-
ção de presença pelo telefone  
(62) 3524-4310 / 4311.

feminino ganharão uma via-
gem para São Paulo, com to-
das as despesas pagas, para 
participar da Corrida de São 
Silvestre. Os participantes con-
correrão a R$ 27 mil em prê-
mios. Inscrições e informações 
no site www.sesigo.org.br ou 
pelo telefone 3219-1313.

Período da Seca, destinada a 
orientar a população sobre os 
cuidados para evitar a prolife-
ração do mosquito transmis-
sor da doença, mesmo em 
época de estiagem.
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