
Festival de música
As inscrições ao Festival Sesi 

Música, que será realizado entre  
25 e 27 de novembro, e ao 
Concurso Sesi Arte Criatividade, 
abrangendo as modalidades 
Artes Plásticas e Literatura, 
encerram-se dia 21 de outubro. 
O regulamento encontra-
se disponível no site www.
sesigo.org.br. Informações pelo 
telefone (62) 3269-0803.

AGENDA DE EVENTOS

Cursos a distância
Profissionais e empresas 

podem inscrever-se hoje aos 
cursos a distância do IEL. Pelo 
site www.ielgo.com.br, estarão 
disponíveis os seguintes cursos: 
Interpretação dos Requisitos da 
Norma NBR ISO 9001:2008; 
8S – Uma Ferramenta para a 
Qualidade; O Papel do Gestor 
da Qualidade; Estilos de 
Negociação – Qual é o seu?

O Laboratório de Transplante 
de Medula Óssea da Associação 
de Combate ao Câncer em 
Goiás (ACCG) foi inaugurado 
segunda-feira, dia 4, como 
resultado de parceria entre 
a Fieg e a Mineração Serra 
Grande, joint venture da 
AngloGold Ashanti e Kinross. 
As novas instalações permitirão 
a inserção do Hospital Araújo 
Jorge em rede de pesquisa e 
qualificação de profissionais, 
oferecendo também à população 
exames não disponíveis pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
principalmente os relacionados 

A necessidade de avaliação de 
ativos intangíveis pelas empresas, 
diante de seu potencial para criar 
diferenciais e promover maior 
agregação de valor ao negócio, 
levou o Sesi Goiás a desenvolver 
um conjunto de ferramentas 
que permite avaliar práticas e 
resultados de ações relacionadas 
à sustentabilidade no trabalho 
e ao clima organizacional. O 
Modelo Sesi de Sustentabilidade 
no Trabalho foi desenvolvido 
em parceria com o IEL de 

Transplante de medula

Consultoria gratuita

a pacientes a serem submetidos 
a transplante de medula óssea. 
“Além de aumentar o número 
de transplantes de medula 
óssea, o laboratório permitirá 
que o hospital se consolide 
como uma instituição nos 
moldes dos grandes centros 
de saúde. A ideia é que, 
com melhores diagnósticos 
graças ao novo laboratório 
de biologia molecular, cada 
vez menos pessoas precisem 
sair de Goiânia em busca de 
tratamento”, afirmou o médico 
pesquisador responsável pelo 
Laboratório, Adriano Arantes.

Santa Catarina para estimular 
a excelência na gestão da 
sustentabilidade e da qualidade 
no trabalho. O Diagnóstico de 
Clima, por sua vez, permite 
que a empresa avalie sua 
cultura organizacional. As duas 
ferramentas são oferecidas 
gratuitamente a empresas do 
setor industrial. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1391, 
com os consultores Fábio 
Henrique Cordeiro e Pollyana de 
Freitas Andrade.


